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1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af 
Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion I – Europa-
Parlamentet (2019/2056(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 – C9-0051/2019)2,

– der henviser til beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for 
regnskabsåret 2018, Sektion I – Europa-Parlamentet3,

– der henviser til den interne revisors årsberetning for regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 
2018, med institutionernes svar4,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring5 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 artikel 314, stk. 10, og artikel 318 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 
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 
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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 260, 261 og 262,

– der henviser til Præsidiets afgørelse af 10. december 2018 om de interne bestemmelser 
for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget, særlig artikel 34,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100, artikel 104, stk. 3, og bilag V,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0021/2020),

A. der henviser til, at formanden godkendte Parlamentets regnskaber for regnskabsåret 
2018 den 27. juni 2019;

B. der henviser til, at generalsekretæren i sin egenskab af den ved delegation bemyndigede 
ledende anvisningsberettigede den 25. juni 2019 fastslog, at der var rimelig sikkerhed 
for, at de midler, der var afsat til Parlamentets budget, var blevet anvendt til det fastsatte 
formål og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, og 
at de anvendte kontrolprocedurer giver den nødvendige sikkerhed for, at de 
underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

C. der henviser til, at Revisionsretten i sin særlige vurdering af administrationsudgifter og 
andre udgifter i 2018 erklærede, at den ingen væsentlige svagheder konstaterede i de 
undersøgte institutioners og organers årlige aktivitetsrapporter, som krævet i henhold til 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046;

D. der henviser til artikel 262, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, hvorefter 
hver EU-institution er forpligtet til at træffe alle egnede foranstaltninger til at 
efterkomme bemærkningerne i Parlamentets afgørelse om decharge;

1. meddeler sin formand decharge for gennemførelsen af Europa-Parlamentets 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 Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de 
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

1 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.



2. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en 
integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske 
Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion I – Europa-Parlamentet 
(2019/2056(DEC)) 

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske 
Unions budget for regnskabsåret 2018, Sektion I – Europa-Parlamentet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100, artikel 104, stk. 3, og bilag V,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9‑0021/2020),

A. der henviser til, at Europa-Parlamentets ("Parlamentets") regnskabsfører i sin attestering 
af det endelige regnskab gav passende sikkerhed for, at regnskabet i alt væsentligt giver 
et retvisende billede af Parlamentets finansielle stilling, resultaterne af dets 
transaktioner og dets pengestrømme;

B. der henviser til, at der i overensstemmelse med den sædvanlige procedure blev sendt 
126 spørgsmål til Parlamentets administration, og at de skriftlige svar blev modtaget og 
drøftet offentligt af Parlamentets Budgetkontroludvalg under tilstedeværelse af 
næstformanden med ansvar for budgettet, generalsekretæren og den interne revisor;

C. der henviser til, at der altid er plads til forbedringer for så vidt angår kvalitet og 
effektivitet i forvaltningen af de offentlige finanser, og at kontrol er nødvendig for at 
sikre, at det politiske lederskab og Parlamentets administration holdes ansvarlig over for 
Unionsborgere;

Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning

1. bemærker, at Parlamentets endelige bevillinger for 2018 beløb sig til i alt 
1 950 687 373 EUR, hvilket svarer til 18,9 % af udgiftsområde V i den flerårige 
finansielle ramme1, der i 2018 var afsat til administrative udgifter for EU-institutionerne 
under et, hvilket udgør en stigning på 2,2 % i forhold til 2017-budgettet 
(1 909 590 000 EUR);

2. bemærker, at de samlede indtægter i regnskabet pr. 31. december 2018 beløb sig til i alt 
193 998 910 EUR (i forhold til 206 991 865 EUR i 2017), heraf 30 783 590 EUR i 
formålsbestemte indtægter (i forhold til 50 052 674 EUR i 2017);

3. understreger, at fire kapitler tegnede sig for 67,6 % af de samlede forpligtelser: kapitel 
10 (Medlemmer af institutionen), kapitel 12 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte), 
kapitel 20 (Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed) og kapitel 42 (Udgifter til 
parlamentarisk assistance), hvilket viser, at der for størstedelen af Parlamentets udgifter 
kun er begrænset fleksibilitet;

4. noterer sig de tal, som dannede grundlag for Parlamentets regnskabsafslutning for 

1 Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse 
af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 
884).



regnskabsåret 2018, nemlig:

a) Disponible bevillinger (EUR)
bevillinger for 2018: 1 950 687 373
ikkeautomatiske fremførsler fra regnskabsåret 2017: 2 564 000
automatiske fremførsler fra regnskabsåret 2017: 289 785 291
bevillinger hidrørende fra formålsbestemte indtægter for 
2018: 30 783 590

fremførsler hidrørende fra formålsbestemte indtægter fra 
regnskabsåret 2017: 47 369 977

I alt: 2 318 626 231
b) Udnyttelse af bevillinger i regnskabsåret 2018 (EUR)
forpligtelser: 2 283 150 877
gennemførte betalinger: 1 933 089 380
automatiske fremførsler, herunder bevillinger hidrørende fra 
formålsbestemte indtægter: 348 106 015

ikkeautomatiske fremførsler: ---
bortfaldne bevillinger: 39 994 836
c) Budgetindtægter (EUR)
modtaget i 2018: 193 998 910
d) Samlet balance pr. 31. december 2018 (EUR) 1 671 682 153

5. påpeger, at 99,2% ud af de samlede bevillinger i Parlamentets budget, 
1 934 477 627 EUR, var forpligtede med en andel af bortfaldne bevillinger på 0,8 %; 
noterer sig med tilfredshed, at der ligesom i de foregående år er opnået en meget høj 
budgetgennemførelse; bemærker, at betalingerne beløb sig til i alt 1 636 858 018 EUR, 
svarende til en gennemførelsesgrad for betalingsbevillingerne på 84,6 %; 

6. understreger, at bortfaldne bevillinger for 2018 til et beløb af 16 209 746 EUR først og 
fremmest vedrørte vederlag og andre rettigheder samt udgifter i forbindelse med 
bygninger;

7. noterer sig, at der i regnskabsåret 2018 var 11 overførsler, som blev godkendt i 
overensstemmelse med finansforordningens artikel 31 og 49, og som beløb sig til 
53 533 500 EUR eller 2,7 % af de endelige bevillinger; bemærker, at størstedelen af de 
overførte midler vedrørte Parlamentets bygningspolitik og var især med til at bidrage til 
at finansiere de årlige betalinger til Konrad Adenauer-byggeprojektet;

Revisionsrettens udtalelse om 2018-regnskabernes rigtighed og om lovligheden og den 
formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet

8. minder om, at Revisionsretten foretager en særlig vurdering af administrationsudgifter 
og andre udgifter for alle EU-institutioner som en samlet gruppe af politikområder; 
påpeger, at administrationsudgifter og dertil knyttede udgifter omfatter udgifter til 
menneskelige ressourcer (lønninger, tillæg og pensioner), som tegner sig for 60 % af de 
samlede administrationsudgifter, samt udgifter til bygninger, udstyr, energi, 
kommunikation og informationsteknologi;

9. bemærker, at de generelle revisionsbeviser viser, at udgifterne til administration ikke er 
behæftet med en væsentlig fejlforekomst; bemærker endvidere under henvisning til de 
13 kvantificerede fejl, at den anslåede fejlforekomst inden for udgiftsområde 5 i den 



flerårige finansielle ramme inden for administration ligger under 
væsentlighedstærsklen;

10. noterer sig de specifikke resultater vedrørende Parlamentet, som er indeholdt i 
Revisionsrettens årsberetning om Parlamentets årsregnskab for regnskabsåret 2018 
("Revisionsrettens beretning"); bemærker, at institutionerne, herunder Parlamentet, som 
følge af terrorangreb i de seneste år har fundet det nødvendigt at styrke beskyttelsen af 
mennesker og bygninger så hurtigt som muligt; noterer sig med bekymring, at 
Revisionsretten konstaterede svagheder i de udbudsprocedurer, der blev afholdt af 
Parlamentet og Kommissionen; bemærker, at Parlamentet med henblik på indkøb af 
specifikt sikkerhedsrelateret bygge- og anlægsarbejde gjorde brug af rammekontrakter, 
som allerede var indgået, og at udformningen af disse rammekontrakter gjorde det 
muligt for Parlamentet at bestille absolut nødvendige sikkerhedsarbejder, som ikke var 
omfattet af den oprindelige prisoversigt, på grundlag af ét enkelt tilbud fra 
kontrahenten; bemærker, at Parlamentet har anvendt denne fremgangsmåde i to af de 
fire udbud, som Revisionsretten har undersøgt;

11. noterer sig med bekymring det svar, som Parlamentet gav i forbindelse med den 
kontradiktoriske procedure med Revisionsretten, hvori det erkendte, at konkurrencen i 
betragtning af den særlige kontekst (tidspres og markedsspecifik struktur) muligvis ikke 
har været optimal; bemærker med tilfredshed, at de nye rammekontrakter, som er blevet 
tildelt i denne sektor med fem kontrahenter, er baseret på en fornyet udbudsprocedure 
for at sikre tilstrækkelig priskonkurrence;

Den interne revisors årsberetning

12. bemærker, at den interne revisor forelagde sin årsberetning på mødet mellem det 
kompetente udvalg og den interne revisor den 18. november 2019, hvor denne beskrev 
de revisioner og konsulentopgaver, som vedkommende havde udført i 2018, og som 
omfattede følgende emner:

– bygningsvedligeholdelse, nyindretning og drift (Generaldirektoratet for 
Infrastruktur og Logistik (DG INLO)

– foreløbig gennemgang af institutionens informations- og 
kommunikationsteknologisikkerhed (IKT-sikkerhed)

– individuelle rettigheder i henhold til vedtægten for tjenestemænd og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte

– personalebutik i Luxembourg (DG INLO)

– opfølgning på uafsluttede aktioner fra interne revisionsberetninger – fase 1 og 2 i 
2018

– etablering af en funktion til intern kvalitetssikring i Generaldirektoratet for 
Sikkerhed og Beskyttelse (DG SAFE)

– uafhængig rådgivning om projektet "From Desktop to Hybrid", 
Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte (DG ITEC)

– aspekter i forbindelse med rapporteringsarksystemet i Generaldirektoratet for 
Unionens Eksterne Politikker (DG EXPO)



– opfølgning på IT-afbrydelser og styrkelse af IT-kontinuiteten

– udbuds- og kontraktgennemførelse på cateringområdet (DG INLO): rapport endnu 
ikke offentliggjort og de foreløbige konklusioner drøftes i øjeblikket med 
ledelsen;

13. glæder sig over og støtter de tiltag, som den interne revisor aftalte med de ansvarlige 
generaldirektorater som følge af opgaverne i relation til udarbejdelsen af 
revisionserklæringerne og de anbefalinger, som vedkommende fremsatte efter 
konsulentopgaverne:

Aftalte foranstaltninger:

– for så vidt angår revisionen af bygningsvedligeholdelse, nyindretning og drift (DG 
INLO): at forbedre den strategiske ramme for vedligeholdelse og yderligere 
forbedre Parlamentets bygningsvedligeholdelsesaktiviteter gennem vedtagelse af 
en omfattende politik og en struktureret sammenhængende flerårig plan; at øge 
tilliden til, at Parlamentets bygningsprocesser og operationer er effektive og 
omkostningseffektive; at støtte beslutningstagningen vedrørende 
vedligeholdelsesaktiviteter ved hjælp af pålidelige oplysninger og analyser

– for så vidt angår revisionen af informationssystemer: at foretage en foreløbig 
gennemgang af institutionens IKT-sikkerhed; at styrke forvaltningen af 
informationssystemsikkerheden (herunder politikker, standarder og 
retningslinjer), navnlig gennem vedtagelse af en institutionel 
informationssikkerhedspolitik; at forbedre identificeringen, beskyttelsen og 
overvågningen af IT-aktiver (hardware, relateret software og netværk); at sikre 
bedre sporing af og reaktion på cybersikkerhedshændelser og forbedring af 
genopretningskapaciteter

– for så vidt angår revisionen af de ansattes individuelle rettigheder: at styrke det 
overordnede kontrolmiljø på dette område og behandle specifikke spørgsmål 
vedrørende familietillæg

– for så vidt angår revisionen af personalebutikken i Luxembourg: at gennemføre de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at forbedre kontrolmiljøet og 
kontrolaktiviteterne og sikre en passende intern forvaltning; at sikre, at butikkens 
aktiviteter, herunder dens forskudskonto, er i overensstemmelse med 
finansforordningen, regnskabsprincipperne og skattelovgivningen;

Anbefalinger:

– for så vidt angår rapporteringsarksystemet i DG EXPO: at gennemføre de seks 
anbefalinger med henblik på at styrke dets rapporteringssystem og forbedre 
rammerne for samarbejdet mellem delegationer, udvalg og andre interesserede 
parter

– for så vidt angår etableringen af en funktion til intern kvalitetssikring i DG SAFE: 
at gennemføre de seks anbefalinger med henblik herpå, herunder navnlig at 
udarbejde en kvalitetspolitik

– for så vidt angår pilotprojektet "From Desktop to Hybrid": at styrke projektets 
businesscase; at anvende hybriden som erstatning for flere eksisterende apparater 



og forbedre den økonomiske forvaltning af proof of concept og pilotprojekter 
forud for indførelsen af nye værktøjer 

– for så vidt angår opfølgningen på IT-afbrydelserne og styrkelsen af IT-
kontinuiteten: at sikre yderligere beskyttelse af IKT-infrastrukturen; at teste 
katastrofeberedskabsplanen; at opregne kritiske informationssystemer og deres 
afhængighed samt at forbedre planlægningen i forbindelse med at placere 
Parlamentets IKT-infrastruktur uden for dets bygninger;

14. gør opmærksom på, at opfølgningsprocessen i 2018 resulterede i, at 28 ud af 76 
uafsluttede aktioner blev afsluttet, og at risikoprofilen på aktioner, hvis forfaldsdato var 
overskredet, fortsat gradvist blev reduceret i 2018; bemærker navnlig, at antallet af 
uafsluttede aktioner vedrørende betydelige risici faldt fra 22 til 7, og at der ikke var 
nogen uafsluttede aktioner i den højeste risikokategori ("kritisk"); bemærker, at der ud 
over disse godkendte aktioner i alt var 117 uafsluttede aktioner, herunder de aktioner, 
hvor fristen for gennemførelse endnu ikke var overskredet, hvoraf 47 vedrørte 
betydelige risici; forventer, at disse vil blive gennemført i overensstemmelse med de 
aftalte tidsfrister;

15. glæder sig især over generaldirektoraternes mulighed for at tilkalde den interne revisor 
med henblik på rådføringsopgaver, og henstiller, at alle generaldirektorater gør brug af 
denne mulighed, hvis der opstår behov herfor;

16. bemærker, at to revisioner, en om besøgsgrupper og en om godtgørelsen til 
parlamentarisk assistance, udgør en del af 2019-aktiviteterne og vil blive rapporteret om 
i begyndelsen af 2020; anmoder den interne revisor om at underrette Parlamentets 
Budgetkontroludvalg om resultatet af begge revisioner, så snart de foreligger;

17. beklager dybt, at den interne revisors beretning ikke er offentlig tilgængelig; insisterer 
på, at denne beretning offentliggøres hvert år, og at den sendes til medlemmerne på 
samme tid, som den sendes til Parlamentets formand og generalsekretær; beklager, at 
der for beretningen for 2018 i januar 2020 blev truffet afgørelse om, at medlemmerne 
kun på anmodning må se denne beretning, og at dette skal ske under anvendelse af 
proceduren for et sikkert læseværelse; er af den faste overbevisning, at begrænsningen 
af adgangen til dette dokument, som vedrører brugen af offentlige midler, giver det 
beklagelige indtryk, at der er noget at skjule;

Opfølgning på dechargebeslutningen for 2017

18. noterer sig de skriftlige svar på dechargebeslutningen for 2017, som Parlamentets 
Budgetkontroludvalg modtog den 17. september 2019, og generalsekretærens 
fremlæggelse af svarene på de forskellige spørgsmål og anmodninger i Parlamentets 
dechargebeslutning for 2017 samt den efterfølgende drøftelse med medlemmer;

19. beklager, at der ikke er truffet nogen foranstaltninger som reaktion på visse af 
henstillingerne i Parlamentets dechargebeslutning for 2017, og at det opfølgende 
dokument vedrørende dechargebeslutningen ikke giver nogen begrundelse for dette; 
understreger vigtigheden af at have mere hyppige drøftelser med generalsekretæren om 
spørgsmål vedrørende Parlamentets budget og dets gennemførelse i Parlamentets 
Budgetkontroludvalg;

Decharge til Parlamentet for 2018



20. noterer sig den drøftelse, der fandt sted den 18. november 2019 i forbindelse med 
meddelelsen af decharge til Parlamentet for 2018 mellem næstformanden med ansvar 
for budgettet, generalsekretæren og medlemmer af Parlamentets Budgetkontroludvalg 
under tilstedeværelse af den interne revisor;

21. gentager sin opfordring til Præsidiet om at følge op på alle dechargeafgørelser, således 
som det fremgår af forretningsordenens artikel 25 og bilag V samt artikel 6 og 166 i 
finansforordningen; anmoder generalsekretæren om at sende denne beslutning til 
Præsidiet med fremhævelse af alle anmodninger om foranstaltninger eller afgørelser, 
som skal træffes af Præsidiet; opfordrer generalsekretæren til at udarbejde en 
handlingsplan og en tidsplan, således at Præsidiet kan følge op på og/eller reagere på 
henstillingerne i Parlamentets dechargebeslutninger og lade resultaterne indgå i det 
årlige overvågningsdokument; opfordrer generalsekretæren til i god tid at aflægge 
beretning til Parlamentets Budgetudvalg og Budgetkontroludvalg om alle projekter, der 
har en betydelig indvirkning på budgettet, og som er blevet forelagt Præsidiet; gentager 
behovet for, at Præsidiet betydeligt på en proaktiv måde forbedrer gennemsigtigheden 
af sin beslutningsprocedure;

22. beklager, at den interne undersøgelse i 2018 identificerede fire tilfælde i forbindelse 
med godtgørelsen til parlamentarisk assistance, der gjorde det muligt at inddrive 
146 814 EUR (47 tilfælde identificeret i 2017 og 903 741,00 EUR inddrevet), og at der 
blev inddrevet 173 546 EUR fra seks undersøgelser (68 589,05 EUR i 2017);

23. påpeger, at lovgivningsarbejdet steg betydeligt i 2018, i takt med at Parlamentet 
nærmede sig slutningen af valgperioden 2014-2019;

24. bemærker, at to midlertidige udvalg, Det Særlige Udvalg om Terrorisme (TERR) og 
Det Særlige Udvalg om Unionens Godkendelsesprocedure for Pesticider (PEST) 
afsluttede deres arbejde med et vellykket resultat i løbet af året, og at der blev nedsat et 
tredje udvalg: Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og 
Skatteundgåelse (TAX3);

25. fremhæver, at informationskampagnen forud for valget til Europa-Parlamentet i 2019 
blev udrullet på en vellykket måde; påpeger borgernes øgede deltagelse i valget til 
Europa-Parlamentet i 2019, selv om valgdeltagelsen fortsat var for lav i visse lande; 
mener, at der kontinuerligt bør føres en sådan form for kampagne, og at der bør rettes et 
særlig fokus mod disse lande;

26. bifalder de foranstaltninger, som institutionen har iværksat med henblik på at øge 
sikkerheden, navnlig i forbindelse med den fysiske sikkerhed og bygningssikkerheden, 
men også med hensyn til cybersikkerheden og kommunikationssikkerheden;

27. beklager, at initiativet vedrørende oprettelse af et observatorium for kunstig intelligens 
fortsat synes at pågå i for af en arbejdsgruppe, til trods for at Parlamentets 
Budgetudvalg afviste at imødekomme anmodningen om det nødvendige budget hertil; 
er stærkt bekymret over den åbenbare omgåelse af en demokratisk afgørelse truffet af 
medlemmerne, som skaber er en meget beklagelig præcedens; henstiller, at aktiviteterne 
i denne arbejdsgruppe straks indstilles, indtil budgetmyndigheden har truffet afgørelse 
om at stille et budget til rådighed hertil;

28. er klar over vigtigheden af bygningspolitikken, navnlig Martens-bygningsprojektet og 
genopbygningen af Montoyer 63-Bygningen i Bruxelles, som blev afsluttet i 2018, samt 



af Konrad Adenauer-projektet i Luxembourg, som forventes afsluttet ved udgangen af 
juni 2023; forstår, at Parlamentets Budgetudvalg i 2018 godkendte en 
opsamlingsoverførsel til et beløb af 29 mio. EUR til forfinansiering af projektet, hvilket 
resulterede i en anslået rentebesparelse på 4,7 mio. EUR; er bekymret over forsinkelsen 
i forbindelse med opførelsen af Konrad Adenauer-Bygningen i Luxembourg, som var 
planlagt til at stå færdig i 2018, men som nu ikke forventes at blive afsluttet før 2023;

29. støtter anvendelsen af ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS), som er et 
EU-forvaltningsinstrument, hvormed private og offentlige organisationer kan evaluere 
og forbedre deres miljøpræstationer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
1221/20091; støtter de foranstaltninger, der er iværksat med henblik på at reducere 
Parlamentets CO2-fodaftryk;

30. opfordrer administrationen til at henlede opmærksomheden på adfærdskodeksen for 
medlemmer, som fastsætter, at medlemmerne udelukkende skal handle i almenhedens 
interesse og udføre deres arbejde i overensstemmelse med adfærdsprincipperne: 
upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, omhu, ærlighed, ansvarsbevidsthed og respekt 
for Parlamentets omdømme; fremhæver, at adfærdskodeksen definerer 
interessekonflikter og beskriver, hvordan medlemmerne bør tackle disse, samt at den 
omfatter regler for tidligere medlemmers erhvervsmæssige aktiviteter;

31. bemærker med bekymring, at der var mindst 24 overtrædelser af adfærdskodeksen i 
perioden 2012-2018, hvor der ikke blev pålagt sanktioner; understreger, at det, hvis ikke 
der pålægges passende sanktioner i forbindelse med overtrædelser, er mindre 
sandsynligt, at medlemmerne overholder adfærdskodeksen; opfordrer formanden til 
nøje at vurdere alle påståede overtrædelser af adfærdskodeksen og, hvis det er relevant, 
pålægge de pågældende medlemmer en passende sanktion;

32. noterer sig reglerne om transport af medlemmerne på Europa-Parlamentets 
arbejdssteder ("reglerne"); anser de bestemmelser, der fastsætter betingelserne for 
formandens, generalsekretærens, vicegeneralsekretærens og alle de politiske gruppers 
formænds anvendelse af tjenestevogne på permanent basis for at være for vage; 
opfordrer Præsidiet til at revidere reglerne med henblik på at indføre strengere 
betingelser for brugen af sådanne tjenestevogne;

33. er af den opfattelse, at beskyttelse af whistleblowere udgør en integreret del af 
demokratiet, og at det er af afgørende betydning at forebygge og forhindre ulovlige 
aktiviteter og uregelmæssigheder; minder om, at akkrediterede parlamentariske 
assistenter (APA'er) blandt andre befinder sig i en sårbar situation som følge af deres 
ansættelseskontrakter; bemærker med bekymring generalsekretærens anerkendelse af, at 
reglerne om whistleblowing finder anvendelse på akkrediterede parlamentariske 
assistenter, men at Parlamentet ikke kan yde jobbeskyttelse, eftersom assistenterne er 
afhængige af det enkelte medlem; opfordrer generalsekretæren til at tage hensyn til 
denne faktor, når akkrediterede parlamentariske assistenter fungerer som 
whistleblowere, og til at vurdere, hvordan mulighederne for kontraktmæssig 
beskyttelse, som Parlamentet yder i forhold til at beskytte akkrediterede parlamentariske 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 
om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og 
Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF (EUT L 342 af 22.12.2009, s. 
1). 



assistenter, der udsættes for chikane, kan udvides til også at omfatte akkrediterede 
parlamentariske assistenter, der fungerer som whistleblowere;

34. understreger, at de nuværende regler om opsigelse af kontrakter for akkrediterede 
parlamentariske assistenter ikke giver mulighed for opsigelse med "fælles samtykke", 
hvilket ville være en måde, hvorpå det anerkendes, at der er en særlig forbindelse 
mellem medlemmer og assistenter, og som ville medføre, at begge parter kan 
anerkende, at gensidig tillid ikke længere er til stede og drage fordel af en fælles løsning 
uden at undergrave de akkrediterede parlamentariske assistenters sociale rettigheder; 
anmoder generalsekretæren om at finde en løsning på den omstændighed, at 
akkrediterede parlamentariske assistenters løn udelukkende kan betales til en bankkonto 
i Belgien, hvilket er i strid med tanken om en fælles monetær union og betalingsunion;

35. gentager sin bekymring med hensyn til den påståede praksis med medlemmer, der 
forpligter akkrediterede parlamentariske assistenter til at påtage sig rejser, navnlig til 
Strasbourg, uden tjenesterejseordrer, uden godtgørelse for opholdsudgifter eller endda 
helt uden godtgørelse for rejseudgifter; er af den opfattelse, at en sådan praksis åbner 
mulighed for misbrug: hvor akkrediterede parlamentariske assistenter rejser uden en 
tjenesterejseordre, er de ikke alene er nødt til at betale udgifterne hertil af egne lommer, 
de er heller ikke omfattet af arbejdsulykkeforsikring; gentager sin opfordring til 
generalsekretæren om at undersøge denne påståede praksis og aflægge beretning herom 
ved udgangen af året;

36. gentager sin opfordring til Formandskonferencen og Præsidiet om at genoverveje 
muligheden for på visse betingelser, som skal fastsættes, at give akkrediterede 
parlamentariske assistenter lov til at ledsage medlemmer på Parlamentets officielle 
delegationsrejser og tjenesterejser, hvilket adskillige medlemmer allerede har ytret 
ønske om; opfordrer generalsekretæren til at undersøge de budgetmæssige konsekvenser 
samt tilrettelæggelsen og planlægningen af sådanne tjenesterejser;

37. opfordrer Parlamentet til at tilpasse sine egne interne regler i personalevedtægten fuldt 
ud til det nyligt vedtagne direktiv (EU)2019/19371 om beskyttelse af personer, der 
indberetter overtrædelser af EU-retten, bl.a. ved at etablere sikre kanaler til 
indberetning; anmoder endvidere om, at Parlamentet garanterer det samme 
beskyttelsesniveau for whistleblowere, som det gør for ofre for chikane; anmoder om, at 
generalsekretæren indfører obligatorisk uddannelse for funktionsledere for at øge 
bevidstheden blandt Parlamentets medarbejdere om deres beskyttelse af whistleblowere 
og deres pligt i henhold til personalevedtægten til at indberette ulovlige aktiviteter og 
fejl og forsømmelser;

38. bemærker, at Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Den Europæiske 
Union havde en betydelig indvirkning på Parlamentets forskellige tjenester, navnlig på 
udvalg, forskningsenheder og horisontale tjenester;

39. glæder sig over Præsidiets afgørelse af 2. maj 2018 for så vidt angår ansatte med britisk 
statsborgerskab, i henhold til hvilken ingen tjenestemand vil blive afskediget på grund 
af sit britiske statsborgerskab; forstår, at de individuelle vurderinger, der for så vidt 
angår midlertidigt ansatte med britisk statsborgerskab blev foretaget inden den dato, der 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om 
beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (EUT L 305 af 
26.11.2019, s. 17).



oprindeligt var fastsat for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske 
Union, ikke resulterede i, at nogen kontrakter blev opsagt; anerkender, at de politiske 
grupper foretager deres egne individuelle vurderinger hvad angår deres personale;

40. noterer sig den vellykkede gennemførelse af målet om en årlig personalenedskæring på 
5 %, som i 2018 krævede, at Parlamentet skulle fjerne 60 stillinger fra sin 
administrationsstillingsfortegnelse; mener, at det er vigtigt at sikre Parlamentets høje 
performanceniveau på såvel kort som lang sigt, samtidig med at der sikres en ansvarlig 
budgetforvaltning og foretages besparelser, hvor det er hensigtsmæssigt; mener, at 
eventuelle yderligere besparelser kan overvejes; er af den faste overbevisning, at det er 
vigtigt at indføre en kommunikationsstrategi rettet mod Rådet, medlemsstaterne og de 
europæiske borgere med henblik på at reagere på den urimelige udbredte kritik, der er 
blevet rettet mod Den europæiske Unions offentlige tjeneste, som har pågået i flere år;

41. er foruroliget over antallet af langtidssygemeldte medarbejdere og den voldsomme 
stigning i antallet af burn-out og er bekymret for, at nogle af disse tilfælde skyldes 
udmattelse og en skævvredet balance mellem arbejdsliv og privatliv; er især bekymret 
over underbemanding og mener samtidig, at det er vanskeligt at begrunde en øgning af 
antallet af ledende stillinger, som fører til en uafbalanceret og hovedtung 
forvaltningsstruktur; opfordrer administrationen til at tage en proaktiv tilgang til det 
berørte personale, foretage en omhyggelig evaluering af personalets arbejdsbyrde og 
sikre en afbalanceret fordeling af opgaverne; anmoder om, at der inden den 30. juni 
2020 udarbejdes en rapport om de foranstaltninger, som er truffet som reaktion på 
langtidssygemeldingerne og tilfældene af burn-out;

42. insisterer på vigtigheden af, at der i lyset af de øgede forventninger til, hvad personalet 
er i stand til at gøre, føres en regelmæssig og konstruktiv dialog med personaleudvalget, 
fagforeningerne og – hvad de politiske grupper angår – med disses 
personalerepræsentanter; stoler på, at den konstruktive dialog med disse organer 
fortsættes, navnlig i forbindelse med spørgsmål, der vedrører personalepolitik og 
arbejdsvilkår såsom mobilitet, arbejdsmiljø og fleksibel arbejdstid;

43. finder det i denne henseende af afgørende betydning, at personalerepræsentanterne 
høres, når Præsidiet drøfter generelle forhold, der påvirker personalepolitikken; 
anmoder generalsekretæren om at træffe passende foranstaltninger til at gennemføre 
dette yderst vigtige tiltag;

44. påpeger, at det for at opretholde en fremragende og uafhængig, loyal og motiveret 
europæisk offentlig tjeneste er nødvendigt, at personalevedtægten overholdes fuldt ud i 
overensstemmelse med dens bogstav og ånd; opfordrer i denne forbindelse også til, at 
der sættes en stopper for praksissen med som en "vennetjeneste" at indsluse folk i 
stillinger, idet den risikerer at skade procedurerne og dermed institutionens 
troværdighed i særdeleshed og Unionens troværdighed i almindelighed;

45. minder om Den Europæiske Ombudsmands konklusioner og henstillinger i de forenede 
sager 488/2018/KR og 514/2018/KR samt Parlamentets beslutning af 18. april 2018, 
navnlig at tjenestemænd fra personalets repræsentative organer indgår i Parlamentets 
paneler til udvælgelse af ledende medarbejdere og opfordrer generalsekretæren til at 
forbedre procedurerne for ansættelse af højtstående embedsmand med henblik på at 
sikre øget gennemsigtighed og ligestilling; opfordrer endvidere til, at der sikres 
ensartethed, for så vidt angår ekstern offentliggørelse af ledende stillinger og omhu i 
forbindelse med offentliggørelsen af disse stillinger, efterhånden som de bliver ledige; 



opfordrer Parlamentets administration til at udarbejde en årlig rapport om udnævnelsen 
af højtstående embedsmænd;

46. beklager dybt de manglende karrieremuligheder for kontraktansatte; opfordrer 
generalsekretæren til at vurdere de risici, der er forbundet med at ansætte et stigende 
antal kontraktansatte, herunder faren for at skabe en tostrenget personalestruktur i 
Parlamentet; insisterer på, at de vigtigste faste stillinger og opgaver skal varetages af 
fastansat personale;

47. er overbevist om, at attraktiviteten af Parlamentet som en arbejdsplads er et centralt 
element i dets succes; henleder opmærksomheden på vanskelighederne i forbindelse 
med at rekruttere nye ansatte inden for visse nationaliteter; opfordrer generalsekretæren 
til at insistere på nødvendigheden af en reel geografisk balance i henseende til at sikre, 
at alle medlemsstater repræsenteres på en forholdsmæssig måde på alle niveauer, 
herunder i den øverste ledelse; anerkender de meget positive skridt, der er taget med 
henblik på at opnå en ligelig kønsfordeling; opfordrer til omgående handling med 
hensyn til at sikre en bedre kønsbalance på alle niveauer, herunder på 
generaldirektørniveau;

48. beklager, at de lande, som tiltrådte Unionen efter 2004, fortsat er underrepræsenteret i 
især de mere ledende hverv, og bemærker, at problemet er, at der, til trods for at der 
faktisk bliver ansat borgere fra de nye medlemsstater, bliver forfremmet flere personer 
fra de gamle medlemsstater, hvilket resulterer i en voksende kløft mellem de gamle og 
de nye medlemsstater; opfordrer til, at der rettes op på denne situation;

49. påpeger, at der i forbindelse med interne udvælgelsesprøver i perioden fra 2014 til 2019 
blev udnævnt 30 personer til den højeste lønklasse AD9, hvoraf de 16 var fra to store 
gamle medlemsstater, hvilket betyder, at der i løbet af hele den lovgivningsmæssige 
cyklus blev udnævnt et påfaldende antal personer fra disse to medlemsstater, og 
anmoder generalsekretæren om at redegøre for årsagen til dette uforholdsmæssige 
resultat;

50. beklager vanskelighederne i forbindelse med at rekruttere personale til de lavere 
lønklasser i Luxembourg, navnlig inden for sekretariatsassistentkategorien; 
understreger, at det med henblik på at løse dette strukturelle problem er nødvendigt at 
indføre en justeringskoefficient, som tager højde for de højere leveomkostninger på 
dette arbejdssted, og at det er nødvendigt at ansætte personer i højere lønklasser; 
opfordrer til, at der gennemføres en reform af de ansættelsesprocedurer, som 
gennemføres af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO), så de er bedre i 
stand til at leve op til institutionernes behov, herunder gennem kortere 
ansættelsesprocedurer;

51. minder om, at der i forretningsordenens artikel 11 er indført en forpligtelse for 
ordførere, skyggeordførere og udvalgsformænd til for hver enkelt betænkning at 
offentliggøre oplysninger om alle møder med interesserepræsentanter; bemærker med 
tilfredshed, at Parlamentets websted siden starten af den nye valgperiode råder over den 
nødvendige infrastruktur til, at medlemmerne kan offentliggøre planlagte møder med 
interesserepræsentanter; opfordrer sekretariatet til at formidle detaljerede oplysninger 
og organisere træning med henblik på at gøre det lettere for medlemmernes kontorer at 
overholde denne forpligtelse fuldt ud; beklager, at den nuværende infrastruktur ikke 
omfatter en proces, hvor medlemmer og akkrediterede parlamentariske assistenter kan 
komme med forslag til og feedback om forbedringer baseret på brugeroplevelse; 



opfordrer de parlamentariske tjenester til årligt at udarbejde et spørgeskema for 
feedback og til at inkludere resultatet heraf i en rapport om anvendelsen af værktøjet; 
glæder sig over, at generalsekretæren har pålagt Parlamentets tjenestegrene at tilslutte 
værktøjet til åbenhedsregistret og Lovgivningsobservatoriet, og opfordrer til enhver 
indsats, der yderligere vil forbedre dette værktøj, herunder ved at give adgang til 
behandling af de data, der leveres af medlemmer via Parlamentets webstedinfrastruktur 
vedrørende møder med interesserepræsentanter, i et maskinlæsbart format, der giver 
mulighed for at knytte mødet til medlemskab af en delegation, at angive, at mødet fandt 
sted på embedsmandsplan, at koble oplysningerne på Parlamentets websted til 
medlemmets eget websted og at gøre denne infrastruktur tilgængelig på alle Unionens 
officielle sprog; opfordrer endvidere Parlamentet til at forbedre sin kommunikation til 
medlemmerne om forpligtelsen for ordførere, skyggeordførere og udvalgsformænd til at 
offentliggøre sådanne møder;

52. glæder sig over dette positive skridt i retning af øget gennemsigtighed og muligheden 
for, at alle medlemmer, der ønsker at gøre dette, at offentliggøre disse oplysninger, kan 
gøre dette via infrastrukturen på Parlamentets websted, også selv om medlemmet 
hverken er ordfører, skyggeordfører eller udvalgsformand; mener, at denne øgede 
gennemsigtighed hjælper europæiske borgere med bedre at forstå deres medlemmers 
arbejde; beklager derfor, at denne mødeerklæringsinfrastruktur kun findes på engelsk og 
ikke på alle Unionens officielle sprog;

53. opfordrer Parlamentet til ud over Parlamentets og Kommissionens fælles rapport om 
aktiviteterne i forbindelse med åbenhedsregistret at udarbejde en detaljeret årlig rapport 
over de interesserepræsentanter og andre organisationer, der fik adgang til Parlamentets 
bygninger;

54. anerkender, at udarbejdelsen af offentlige data i et åbent, maskinlæsbart format, der er 
let tilgængeligt og kan genanvendes, giver store muligheder med hensyn til såvel 
gennemsigtighed over for offentligheden som innovation; glæder sig over de 
igangværende initiativer til at oprette og konvertere de af dets data, som er af interesse 
for offentligheden, til dette format; understreger nødvendigheden af at have en mere 
brugervenlig, systematisk og koordineret tilgang til sådanne initiativer i 
overensstemmelse med en veldefineret åben datapolitik for Parlamentet;

55. anerkender den merværdi, som gratis og offentligt tilgængeligt software kan tilføre 
Parlamentet; understreger især deres rolle med hensyn til at øge gennemsigtigheden og 
undgå konsekvenser af leverandørfastlåsning; anerkender også deres potentiale med 
hensyn til at forbedre sikkerheden, eftersom de gør det muligt at identificere og løse 
eventuelle svagheder; anbefaler på det kraftigste, at enhver form for software, der er 
udviklet til institutionen, gøres offentligt tilgængeligt i henhold til gratis og offentligt 
tilgængelige softwarelicenser;

56. noterer sig, at resultaterne af afstemningerne ved navneopråb på plenarmøderne bør 
være tilgængelige i et åbent, maskinlæsbart format og være let synlige på Parlamentets 
websted; opfordrer derfor Parlamentet til at offentliggøre den maskinlæsbare version af 
resultaterne af afstemningerne ved navneopråb ved siden af den ikke-maskinlæsbare 
version på webstedet for plenarmødeprotokoller;

57. bemærker, at de reviderede regler for betaling af tilskud til sponsorerede besøgsgrupper 
trådte i kraft den 1. januar 2017; opfordrer generalsekretæren til straks at offentliggøre 
evalueringen af disse regler; er af den opfattelse, at det nuværende system ikke tager 



højde for de svingende omkostninger til indkvartering og transport og ikke holder trit 
med inflationen, og opfordrer kraftigt til, at der snarest muligt foretages en revision af 
beregningen af det finansielle bidrag til besøgsgrupper for bl.a. at undgå, at 
medlemmerne kan drage nogen form for materiel fordel af systemet; opfordrer Præsidiet 
til at generalisere systemet for godtgørelser på grundlag af indlevering af regninger for 
besøgsgrupper; gentager sin opfordring til at fjerne muligheden for at udnævne 
akkrediterede parlamentariske assistenter som gruppeledere;

Et miljøvenligt Parlament og CO2-neutralitet senest i 2030

58. glæder sig over Parlamentets positive bidrag til bæredygtig udvikling gennem dets 
politiske rolle og dets rolle i lovgivningsprocedurer; understreger nødvendigheden af, at 
Parlamentet går foran med et godt eksempel og bidrager til bæredygtig udvikling 
gennem den måde det fungerer på;

59. roser Parlamentets tilsagn om at foretage grønne offentlige indkøb; bemærker, at 
Parlamentets mål er at øge procentdelen af den vægtede værdi af kontrakter blandt visse 
prioriterede produkter, der er klassificeret som grønne, meget grønne eller grønne af 
natur; bemærker, at 44,9 % af kontrakterne i værdi inden for de prioriterede 
produktkategorier i 2018 blev klassificeret som grønne, meget grønne eller grønne af 
natur; påpeger, at andelen af Parlamentets grønne kontrakter for 2018 stiger til 55,8 %, 
når alle de kontrakter, som er klassificeret som grønne af natur, uanset hvilken 
produktkategori de hører under, indgår i tallet, hvilket ligger tæt på det mellemliggende 
mål på 60 %; understreger behovet for at udvikle yderligere grønne offentlige indkøb 
gennem fastsættelse af ambitiøse mål for grønne kontrakter på mellemlang sigt;

60. glæder sig over vedtagelsen af miljøforvaltningsoversigten og miljøredegørelsen 2018, 
gennemførelsen af handlingsplanen for 2018 og den regelmæssige overvågning heraf;

61. støtter Parlamentets målsætning om at reducere sine kulstofemissioner så meget som 
muligt; gentager sin bekymring over, at 78 % af alle tjenesterejser for Parlamentets 
ansatte kan tilskrives Parlamentets geografiske spredning, og at miljøpåvirkningen 
ligger på mellem 11 000 og 19 000 tons CO2-emissioner;

62. er af den opfattelse, at Parlamentet efter at have erklæret, at der er tale om en 
klimakrise, skal foregå med et godt eksempel og forpligte sig til at opnå 
kulstofneutralitet senest i 2030; anmoder Parlamentet om at udvikle en strategi for at 
blive kulstofneutralt senest i 2030 og at fremlægge sin strategi for 
dechargemyndigheden; pålægger Præsidiets EMAS-arbejdsgruppe at ændre de centrale 
resultatindikatorer og den nuværende CO2-reduktionsplan med henblik på at opnå 
kulstofneutralitet senest i 2030; anmoder endvidere om, at der hurtigst muligt 
fremlægges en rapport om og en beregning af Parlamentets CO2-udligning;

63. understreger, at omtrent 67 % af Parlamentets CO2-fodaftryk stammer fra 
persontransport; minder om, at Præsidiet ved sin afgørelse af 15. maj 2017 godkendte 
forslaget om at sikre medlemmerne en effektiv befordringsmulighed af høj kvalitet og 
samtidig om at minimere miljøbelastningen ved gradvist at lade Parlamentets bilpark 
udskifte med elektriske køretøjer og fremme alle typer af grønne transportformer, der 
opererer emissionsfrit i byer og at have en fuldt ud elektrisk bilpark senest fra 2024; 
glæder sig over de forskellige foranstaltninger og instrumenter, som DG INLO har 
indført i denne forbindelse; forventer, at Præsidiet udarbejder et 
rejsegodtgørelsessystem, som inkluderer omkostningerne ved CO2-udligningen i 



rejseomkostningerne og, og tilskynder til brug af miljøvenlig transport;

64. støtter Parlamentets målsætning, som er at udligne sine uundgåelige emissioner; 
foreslår, at udligningen af uundgåelige emissioner gennemføres i samarbejde med andre 
EU-institutioner og -organer;

65. understreger, at Parlamentet skal leve op til sine forpligtelser for så vidt angår 
bekæmpelsen af klimaændringer, og at det derfor skal tage de nødvendige skridt til at 
sikre, at cykelparkeringsområder i alle dets bygninger, hvor cykler er beskyttet mod 
tyveri, hærværk og vejrlig, er tilgængelige for alle medarbejdere, og som minimum bør 
tilbyde samme ordninger, som på nuværende tidspunkt tilbydes i personale 
parkeringsområder for biler; bemærker, at et system, hvor vignetter anvendes som et 
identifikationsmiddel, også kunne være meget nyttigt i denne forbindelse;

66. glæder sig over Parlamentets bestræbelser på at øge antallet af papirløse møder; 
opfordrer til, at der tilbydes flere uddannelseskurser til alle medlemmer, medarbejdere 
og akkrediterede parlamentariske assistenter om de papirløse redskaber, som er blevet 
iværksat med henblik på, at færre dokumenter udskrives, og at der iværksættes 
yderligere kommunikationskampagner;

67. anmoder Parlamentet om at informere medlemmerne bedre om muligheden for at 
anvende det direkte tog mellem Parlamentet og Bruxelles lufthavn, som tager 20 
minutters fra dør-til-dør, og som er gratis for medlemmer, samt om at bruge sin 
indflydelse til at sikre, at disse tog kører med regelmæssige og kortere intervaller for at 
gøre denne mulighed så attraktiv som muligt;

68. roser personalet for at gøre fuld brug af chartertogene til Strasbourg; opfordrer de 
øverste ledere til ikke at anvende deres tjenestevogne i forbindelse med deres 
tjenesterejser til Strasbourg;

69. støtter, at Parlamentets CO2-emissioner, herunder emissioner fra medlemmernes 
flyvninger mellem deres oprindelsesland og Bruxelles og Strasbourg, udlignes med 
100 % på årlig basis i form af CO2-kreditter; minder om, at udligningsaftalen 
vedrørende Parlamentets emissioner fra 2017 blev undertegnet den 19. juli 2018 for et 
samlet beløb på 184 095,80 EUR;

70. er bekymret over prisvolatiliteten for CO2-udligning på markedet for 
emissionscertifikater, som gør det umuligt at anslå det nøjagtige beløb, der er 
nødvendigt for at udligne den samlede mængde CO2-emissioner; henleder 
opmærksomheden på, at de finansielle midler, der er til rådighed under budgetpost 2390 
(i øjeblikket 249 000 EUR), muligvis ikke vil være tilstrækkelige til at udligne den 
samlede mængde CO2-emissioner i de kommende år;

71. glæder sig over de beslutninger, som kvæstorerne og Præsidiet traf i henholdsvis april 
og juni 2018, om at reducere mængden af plastaffald og iværksætte 
affaldshåndteringsaktiviteter; opfordrer Parlamentet til hurtigt at træffe yderligere 
ambitiøse foranstaltninger med henblik på at opnå et plastfrit Parlament;

72. glæder sig over det positive resultat af den eksterne revision, der blev gennemført i 
maj/juni 2018, som bekræfter Parlamentets miljøforvaltningssystems gode forfatning og 
modenhedsgrad;

Parlamentets geografiske spredning – ét enkelt hjemsted



73. understreger, at Unionen har valgt at være til stede i flere medlemsstater gennem 
placeringen af sine institutioner og agenturer, hvilket garanterer en stærk forbindelse til 
borgerne og sikrer synligheden af EU-merværdi ("europæisk synlighed") under 
hensyntagen til ansvarlig forvaltning af offentlige midler;

74. noterer sig, at de udgifter, som er forbundet med Europa-Parlamentets medlemmers tolv 
rejser til Strasbourg pr. år, beløber sig til 21 266 689 EUR; bemærker, at de årlige 
rejseudgifter udgør 3 631 082 EUR for Parlamentets personale og 2 097 250 EUR for 
akkrediterede parlamentariske assistenter;

75. bemærker, at prisen på chartrede Thalystog udgjorde 3 741 900 EUR i 2018 
(sammenlignet med 3 668 532 EUR i 2017);

76. understreger, at de finansielle og miljømæssige konsekvenser af de tolv årlige 
tjenesterejser til Strasbourg øges, når Parlamentets tjenestekøretøjer kører til og fra 
Strasbourg tomme bortset fra deres respektive chauffører; glæder sig over, at 
akkrediterede parlamentariske assistenter har mulighed for at køre med til Strasbourg og 
tilbage, men beklager, at denne mulighed ikke udnyttes fuldt ud; opfordrer Parlamentet 
til også at tillade alle Parlamentets og de politiske gruppers personale at anvende denne 
mulighed i forbindelse med deres rejse til Strasbourg og til at forbedre 
kommunikationen vedrørende om denne mulighed;

77. bemærker, at den yderligere udgift ved ikke at have ét enkelt hjemsted, er i strid med 
princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og i strid med princippet om 
budgetdisciplin; minder om, at et stort flertal af Parlamentet i en lang række 
beslutninger har givet udtryk for deres støtte til ét enkelt hjemsted for at sikre en 
effektiv udnyttelse af EU-skatteydernes penge; bemærker, at Revisionsretten har 
vurderet, at en flytning fra Strasbourg til Bruxelles kunne generere årlige besparelser på 
114 mio. EUR plus en engangsbesparelse på 616 mio. EUR, hvis bygningerne i 
Strasbourg afhændes med succes, eller en engangsudgift på 40 mio. EUR, hvis de ikke 
afhændes; bemærker, at ét enkelt hjemsted kun kan opnås ved en enstemmigt vedtaget 
traktatændring; opfordrer indtrængende Rådet til at notere sig Parlamentets holdning og 
påtage sig sit ansvar og handle i overensstemmelse hermed; understreger, at det ville 
være en mere rentabel brug, hvis Parlamentets officielle køretøjer transporterede 
medlemmer, akkrediterede parlamentariske assistenter og medarbejdere med 
tjenesterejseordrer til Strasbourg; finder, at Parlamentets officielle køretøjer i det 
mindste bør være fyldt op, før der chartres busser, når chartertogene mellem Bruxelles 
og Strasbourg er fulde;

78. understreger, at Unionen som én af Parisaftalens underskrivere inden for rammerne af 
De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer afgav løfte om at holde 
stigningen i den globale gennemsnitstemperatur et godt stykke under 2°C over det 
førindustrielle niveau, og bemærker med bekymring, at de tolv årlige rejser til 
Strasbourg øger Parlamentets CO2-emissioner unødigt;

Generaldirektoratet for Kommunikation (DG COMM)

79. minder om, at Generaldirektoratet for Kommunikation (DG COMM) i 2018 havde 805 
ansatte; opfordrer DG COMM til i de kommende år at gøre brug af en større procentdel 
af Parlamentets samlede budget end de 6,1 %, som det anvendte i 2018;

80. glæder sig over den fulde gennemførelse af budgettet i 2018 som et vidnesbyrd om, at 



der blev gjort en indsats for fuldt ud at udnytte alle de ressourcer, der er til rådighed for 
DG COMM, med henblik på at nå ud til det størst mulige antal borgere, hvilket var 
særlig vigtigt i dette år, der lå umiddelbart forud for et valgår; bemærker med 
tilfredshed, at det i 2018 bidrog aktivt til udviklingen og tilrettelæggelsen af 
kampagnestrategien i forbindelse med EU-valget;

81. bemærker, at den retningsgivende indikator i DG COMM siden 2017 er de 
opmærksomhedstimer, som Parlamentet opnår på tværs af alle kommunikationskanaler; 
bemærker med tilfredshed, at DG COMM ud over et fokus på opmærksomhedsniveauer 
er i færd med at udvikle en metode til at måle økonomien, produktiviteten og 
effektiviteten af sine aktiviteter på tværs af alle kommunikationskanaler; bifalder, at der 
er fokus på Parlamentets synlighed; 

82. opfordrer DG COMM til i forbindelse med kommende dechargecyklusser at underrette 
dechargemyndigheden om de mål, som det fastsætter for det pågældende år, således at 
dechargemyndigheden kan vurdere effektiviteten af generaldirektoratets aktiviteter;

83. opfordrer DG COMM til at fortsætte sine bestræbelser på at forbedre Parlamentets 
offentlige websted, navnlig hvad angår optimering af søgemaskiner, samt på at øge dets 
synlighed; opfordrer indtrængende DG COMM til at oprette et websted, hvor det er let 
at browse, og som er let tilgængeligt fra alle enheder (dvs. smartphones, 
tabletcomputere og stationære computere), idet der bør være et særligt fokus på en 
forenklet mobilversion af webstedet;

84. bemærker, at der på medieområdet blev gennemført adskillige projekter i 2018, og at 
Parlamentets tilstedeværelse på internettet blev yderligere konsolideret med udbredelsen 
af Webstreaming 3.0, der forbedrer Parlamentets streamingkapacitet;

85. anerkender endvidere, at der er sket en betydelig forbedring i Parlamentets anvendelse 
af sociale medier, og tilskynder til yderligere brug af gratis, offentligt tilgængelige 
(open source), selvhostede sociale netværksplatforme under særlig hensyntagen til 
beskyttelsen af brugernes personoplysninger; anerkender endvidere de bestræbelser, der 
er truffet for at øge bevidstheden om Unionens tiltags, og opfordrer desuden 
indtrængende Parlamentet til at intensivere sine aktiviteter på de sociale medier med 
henblik på at informere unionsborgerne om resultaterne af Parlamentets arbejde; 
bemærker også, at der blev gjort en betydelig indsats inden for rammerne af en 
omfattende strategi for besøgende og – med et særligt fokus på unge – og på 
gennemførelsen af ambassadørskole-programmet;

86. bemærker, at der i 2018 blev afholdt 285 presseseminarer i medlemsstaterne med 
deltagelse af mere end 3 629 journalister; glæder sig endvidere over, at 1 905 
journalister blev indbudt til at deltage i plenarforsamlinger, og at 1 191 journalister blev 
indbudt til at deltage i centralt organiserede presseseminarer; roser DG COMM for at 
anvende alle mulige mediekanaler til at formidle information om Parlamentets arbejde 
og resultater; opfordrer generaldirektoratet til at være tilstrækkelig opmærksom på 
betydningen af sociale medier og af det betydelige og stadigt voksende potentiale for at 
nå ud til borgerne;

87. støtter aktiviteterne i Parlamentarium, der rundede de første to millioner besøgende den 
11. juli 2018, og de vellykkede resultater af Europa Experience-pilotprojekterne i 
Berlin, Ljubljana, Strasbourg og Helsingfors; udtrykker sin taknemmelighed over for 
enheden for besøg og seminarer, der i 2018 hilste et rekordstort antal besøgende 



velkommen;

88. minder om, at 2018 var det første hele driftsår for Huset for Europæisk Historie; 
bemærker, at Huset for Europæisk Historie havde 164 158 besøgende; glæder sig over 
samfinansieringsaftalen med Kommissionen, som sikrer et årligt bidrag til 
driftsomkostningerne; er fortsat dybt bekymret over rapporterne om arbejdsvilkårene i 
Huset for Europæisk Historie under den foregående kontrahent og opfordrer 
generalsekretæren til i al hast at informere Parlamentets Budgetkontroludvalg om 
situationen for de ansatte i Huset for Europæisk Historie under den nye kontrahent; 
anmoder ligeledes generalsekretæren om at offentliggøre kontrahentens samlede 
omkostninger og oplyse størrelsen på de beløb, som er anvendt til lønninger til 
personalet i Huset for Europæisk Historie;

Europa-Parlamentets forbindelseskontorer

89. minder om, at der var en reform af Europa-Parlamentets forbindelseskontorer 
(EPLO'erne) i medlemsstaterne, som i henhold til den reviderede hensigtserklæring har 
til formål at skabe en dialog med borgere og medier ved hjælp af styrkede pressehold og 
interessenter og opinionsdannere for at nå ud til borgerne;

90. noterer sig de forskellige udgiftsposter for 2018, der fordeler sig som følger:

Udgiftens art Udgift 2018

Personaleomkostninger 22 814 372 EUR
Byggeomkostninger EUR 11 170 082
Sikkerhedsomkostninger EUR 1 843 339
Kommunikationsomkostninger EUR 11 639 088
I alt EUR 45 886 152

91. insisterer på vigtigheden af effektiv kommunikation i medlemsstaterne, samtidig med at 
der sikres omkostningseffektivitet; opfordrer alle involverede parter i 
beslutningsprocessen til at stræbe efter merværdi, navnlig med hensyn til 
driftsomkostninger;

92. appellerer til Parlamentet og medlemsstaterne om at intensivere samarbejdet med deres 
respektive EPLO'er; kræver, at EPLO'erne med henblik på at række ud til borgerne øger 
deres synlighed gennem afholdelse af arrangementer og intensivering af deres 
aktiviteter på sociale medier; opfordrer EPLO'erne til at udbygge deres samarbejde og 
kommunikation med de enkelte europæiske institutioner med henblik på at strømline 
EPLO'ernes drift;

93. noterer sig, at EPLO-kontoret i Athen har brugt 38 400 EUR i 2018 til leje af 
parkeringspladser; finder, at disse omkostninger er uforholdsmæssigt høje i betragtning 
af at kontoret på nuværende tidspunkt kun beskæftiger seks personer; opfordrer 
Parlamentet til at undersøge årsagerne til disse omkostninger og til om nødvendigt at 
træffe passende foranstaltninger til at rette op på situationen;

94. noterer sig, at Præsidiet den 30. januar 2019 besluttede at opretholde Parlamentets 
kontor i London samt sit antennekontor i Edinburgh i hvert fald indtil udgangen af 
2020; bemærker, at beslutningen vedrørende Parlamentets tilstedeværelse i Edinburgh 



efter 2020 vil blive truffet på et senere tidspunkt;

95. noterer sig med bekymring Præsidiets afgørelse af 11. februar 2019 om parlamentarisk 
støtte til EU-delegationen ved ASEAN i Jakarta, EU-delegationen ved Den Afrikanske 
Union i Addis Abeba og EU-delegationen ved FN i New York; finder, at Parlamentets 
Budgetkontroludvalg som følge af den særlige karakter af denne parlamentariske støtte 
hvert år bør forsynes med detaljerede oplysninger om ressourcer og output inden for 
rammerne af meddelelsen af decharge til Parlamentet; anmoder generalsekretæren om at 
gennemføre en cost-benefit-analyse af denne parlamentariske diplomatistøtte inden 
udgangen af 2020 samt forud for enhver påtænkt udvidelse at støtten til andre regioner i 
verden;

Generaldirektoratet for Personale (DG PERS)

96. minder om, at Generaldirektoratet for Personale (DG PERS) i 2018 havde 456 ansatte 
og forvaltede 47,5 % af Parlamentets samlede budget;

97. glæder sig over overførslen af arbejdsopgaver vedrørende akkrediterede parlamentariske 
assistenter fra Generaldirektoratet for Finans (DG FINS) til DG PERS og den 
betydelige indsats, der er nødvendig med henblik på at organisere flytningen af 
ansvarsområder;

98. noterer sig med tilfredshed oprettelsen af Akkrediterede Parlamentariske Assistenters 
Front Office, som har til formål at forvalte end-to-end-ansættelser  af akkrediterede 
parlamentariske assistenter samt foretage ændringer i og opsigelse af kontrakter og yde 
administrativ støtte til akkrediterede parlamentariske assistenter; mener, at Front 
Office's evne til at imødekomme de akkrediterede parlamentariske assistenters behov 
bør styrkes yderligere; glæder sig over indførelsen af en forenklet og hurtigere 
procedure til ansættelse af akkrediterede parlamentariske assistenter og over 
fremskridtene i retning af papirløs sagsbehandling; opfordrer til, at de 
administrationsteams i Parlamentet, som er ansvarlige for at ansætte akkrediterede 
parlamentariske assistenter, styrkes inden begyndelsen af hvert nyt mandat for det 
tidsrum, som er nødvendigt for give den fornødne omfattende uddannelse, inden den 
høje arbejdsbyrde indtræffer og til den er afsluttet;

99. gentager sin opfordring til administrationen om så tidligt som muligt i den næste 
valgperiode at give træningskurser eller udarbejde publikationer rettet specifikt mod nye 
akkrediterede parlamentariske assistenter, herunder vedrørende praktiske og 
administrative anliggender (tjenesterejseordrer, lægeundersøgelser, akkreditering, 
parkeringsmærkater, besøgsgrupper, udstillinger osv.), for at undgå systemiske fejl, der 
hindrer den smidige afvikling af de administrative procedurer, der berører nye 
akkrediterede parlamentariske assistenter;

100. gentager sin opfordring om at sikre, at de akkrediterede parlamentariske assistenter for 
deres tjenesterejser med henblik på deltagelse i mødeperioder i Strasbourg modtager de 
samme dagpenge som det vedtægtsomfattede personale;

101. giver udtryk for sin støtte til håndteringen af de konsekvenser, som Det Forenede 
Kongeriges udtræden af Unionen har haft for Parlamentets administration, navnlig med 
hensyn til indvirkningen på de menneskelige ressourcer og på budgettet;

102. bemærker, at den retningsgivende indikator for DG PERS i 2018 er leveringstid; 



bemærker med tilfredshed, at målene for og metoderne til dataindsamling blev 
forbedret, og at resultaterne generelt blev vurderet positivt;

103. bemærker, at det samlede antal ansatte i Parlamentet i december 2018 udgjorde 9 883 
ansatte, hvilket omfatter fastansatte og midlertidigt ansatte, kontraktansatte og 
akkrediterede parlamentariske assistenter (sammenlignet med 9 682 i 2017);

104. henleder opmærksomheden på Revisionsrettens særberetning nr. 15/2019: 
Gennemførelsen i Kommissionen af personalereformpakken fra 2014 – Der er opnået 
store besparelser, men ikke uden konsekvenser for personalet; bemærker med 
bekymring de af Revisionsrettens bemærkninger, der finder anvendelse for andre EU-
institutioner, herunder Parlamentet, og glæder sig derfor over, at Kommissionen er rede 
til at acceptere Revisionsrettens anbefalinger; støtter den holdning, som Parlamentets 
Budgetkontroludvalg1 har givet udtryk i forbindelse hermed; understreger vigtigheden 
af, at Unionen tilbyder en konkurrencedygtig løn i forhold til den private sektor i 
bopælslandet og er bekymret over, at mindre favorable ansættelsesvilkår kan have gjort 
det mindre attraktivt at arbejde for Unionen, navnlig når det er vanskeligt at tiltrække 
tilstrækkeligt personale fra en række medlemsstater; advarer om de alvorlige 
konsekvenser, som enhver nedskæring i det administrative budget eller enhver 
personalenedskæring kan få for den europæiske offentlige tjenestes fremtid og for 
gennemførelsen af Unionens politikker; udtrykker også sin store bekymring over, at 
2014-personalereformen medførte en stigning i andelen af kontraktansatte, og at dette 
har ført til stadig mere usikre ansættelsesvilkår inden for EU-institutionerne og til 
etablering af en parallel EU-lavprismedarbejderstab; opfordrer Unionens institutioner til 
i forbindelse med enhver fremtidig reform eller revision af personalevedtægten at 
foretage en omfattende vurdering af indvirkningerne på forvaltningen af de 
menneskelige ressourcer og personalets trivsel;

105. minder om, at fremme af lige muligheder er et væsentligt element af Parlamentets 
politik for forvaltningen af menneskelige ressourcer; noterer sig, at køreplanen for 
ligestilling mellem kønnene fortsat gennemføres ved hjælp af konkrete tiltag: målet for 
kvindelige kontorchefer ved udgangen af 2019 blev fastsat til 40 %, for kvindelige 
direktører til 35 % og for kvindelige generaldirektører til 30 %; beklager imidlertid, at 
køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd ikke er blevet gennemført fuldt ud, 
navnlig hvad angår at nå målet om, at repræsentationen af kvinder i toplederstillinger 
skal udgøre 40 % senest i 2020; opfordrer til at sikre, at der hurtigst muligt fastsættes 
mere ambitiøse mål, og til at sikre, at disse virkeliggøres inden for en kort tidsramme;

106. foreslår, at der desuden rettes et øget fokus på lige muligheder for alle, navnlig ved at 
øge antallet af ansatte med handicap i Parlamentets administration; bemærker, at der i 
Præsidiet allerede findes en gruppe på højt plan om ligestilling og mangfoldighed, og 
anmoder denne om at foretage en undersøgelse af de foranstaltninger, herunder 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, som er blevet truffet af medlemsstaterne og på 
internationalt, der har været effektive for så vidt angår at øge antallet af personer med 
handicap på arbejdspladsen; anmoder om, at gruppen på højt plan aflægger rapport til 
Præsidiet med konkrete forslag, når undersøgelsen er gennemført og resultaterne 
analyseret; opfordrer til, at der hurtigst muligt fastsættes ambitiøse mål, herunder 
sådanne, som afspejler behovet for at sikre geografisk balance, samt til at virkeliggøre 

1 Arbejdsdokument om "Gennemførelsen i Kommissionen af personalereformpakken fra 
2014 – Der er opnået store besparelser, men ikke uden konsekvenser for personalet".



disse mål inden for en kort tidsramme;

107. noterer sig med tilfredshed, at gruppen på højt plan om ligestilling og mangfoldighed 
pålagde DG PERS i 2018 at udarbejde en rapport med en køreplan med en liste over 
foranstaltninger til eliminering af forskelsbehandling på grund af enhver grund, såsom 
etnisk oprindelse, handicap, seksuel orientering og kønsidentitet i Parlamentets 
sekretariat; noterer sig, at Præsidiet vedtog rapporten i april 2019, og at den allerede er 
ved at blive gennemført; anmoder gruppen på højt plan at fortsætte med at styrke og 
forbedre denne form for foranstaltninger og initiativer for at fremme et inklusivt 
arbejdsmiljø i Parlamentet;

108. beklager, at der ikke eksisterer nogen ordning for, at medlemmer, der er på barselsorlov, 
kan midlertidigt erstattes af stedfortrædere; mener, at det forhold, at dette ikke er 
muligt, grundlæggende er i strid med Unionens kerneværdier, fordi den sender det 
signal, at valget af en kvindelig kandidat kan være ensbetydende med midlertidig ikke-
repræsentation; er af den opfattelse, at den omstændighed, at der ikke eksisterer nogen 
ordning for medlemmer på forældreorlov og også for langtidssygemeldte medlemmer til 
midlertidigt at blive erstattet af stedfortrædere, er et uløst problem, eftersom de heller 
ikke kan afgive fuldmagt til at stemme på deres vegne, hvilket afstedkommer en 
midlertidig ubalance i repræsentationen af de unionsborgere; opfordrer Rådet til at 
ændre artikel 6 i akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-
Parlamentet1 for at rette op på situationen;

109. beklager, at antallet af kvinder, der beklæder stillinger på generaldirektørniveau, forblev 
på to i absolutte tal i perioden fra 2017 til 2018, hvilket er langt under målet; bemærker 
med tilfredshed, at antallet af kvinder på direktørniveau nåede op på 34 % ved 
udgangen af 2018 og på 37 % i løbet af 2019, og at antallet af kvinder på 
kontorchefniveau steg til 38 % ved udgangen af 2018 og til 39 % ved udgangen af 
2019; anerkender behovet for en trinvis tilgang, men understreger, at situationen først 
vil være tilfredsstillende, når kønsbalancen på ledelsesniveau afspejler kønsbalancen i 
den del af befolkningen, der kan komme i betragtning til disse stillinger;

110. bemærker, at der er medlemsstater, som ikke har nogen direktør- eller 
generaldirektørposter, og at der på trods af de mange år, der er gået siden udvidelserne i 
2004, 2007 og 2013, ikke kan noteres en tilsvarende stigning i repræsentationen af de 
nye medlemsstater på ledelsesniveauerne, hvor visse nationaliteter fortsat er markant 
overrepræsenteret; henstiller, at der tages hånd om denne situation; minder om 
vigtigheden af, at alle ansættelser baseres på kompetencer, samtidig med at betydningen 
af den geografiske balance blandt Parlamentets personale respekteres; opfordrer med 
henblik herpå Parlamentet til at sikre, at ansatte på alle niveauer, herunder på direktør- 
og generaldirektørniveau, ansættes og forfremmes uden forskelsbehandling på grundlag 
af nationalitet, og at ansættelse i Parlamentet er lige attraktiv for alle nationaliteter;

111. noterer sig de løsninger, som blev fundet for så vidt angår akkrediterede 
parlamentariske assistenter, der havde arbejdet i to valgperioder uden afbrydelse, men 
som manglede op til to måneder for at have fuldført de ti års tjeneste, som er 
nødvendige for at være berettiget til at modtage pension fra EU-institutionernes 

1 Afgørelse om ændring af akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i 
Europa-Parlamentet knyttet til Rådets afgørelse (76/787/EKSF, EØF, Euratom) af 20. 
september 1976 (Europæisk valgakt/den europæiske valglov) (EFT L 278 af 8.10.1976, 
s. 5).



pensionsordning; kritiserer, at en løsning blev fremlagt for sent på trods af de talrige og 
vedvarende advarsler i den foregående valgperiode; kritiserer endvidere, at kun én 
løsning blev fundet, og at den alene afhang af visse medlemmers gode vilje, som var 
klar over situationen og ønskede at vise deres solidaritet med deres akkrediterede 
parlamentariske assistenter i denne situation; kritiserer også, at administrationen ikke 
informerede de medlemmer, som blev valgt for den nye valgperiode, om dette 
spørgsmål, og den omstændighed, at de i disse tilfælde kunne tilbyde de akkrediterede 
parlamentariske assistenter kontrakter på under seks måneder, hvilket betød, at mange 
af disse havde store vanskeligheder med at finde et medlem, der var rede til at ansætte 
dem på en kontrakt uden afbrydelse i en kort periode, noget som nogle akkrediterede 
parlamentariske assistenter ikke havde held til (ifølge administrationen var dette 
tilfældet for mindst tre af de berørte 170 akkrediterede parlamentariske assistenter);

112. glæder sig over, at muligheden for telearbejde i Parlamentets generalsekretariat er 
blevet udvidet og strømlinet, men opfordrer til, at denne mulighed udvides med en 
mulighed for at telearbejde med en fast tidsplan, således som det er tilfældet i 
Kommissionen og i andre institutioner; støtter, at der foretages en undersøgelse af 
erfaringerne fra det første år med telearbejde, og anmoder om, at resultaterne af 
evalueringen deles med medlemmerne og alle Parlamentets tjenestegrene;

113. gentager sin opfordring til at gøre øget brug af videokonferencer og andre teknologier 
med henblik på at beskytte miljøet og spare ressourcer, navnlig ved at nedbringe de 
ansattes tjenesterejser mellem de tre arbejdssteder for at kunne udføre deres opgaver;

114. anerkender Parlamentets nultolerancepolitik over for chikane på samtlige niveauer, 
herunder på medlems-, personale- og APA-niveau, og de foranstaltninger, der er truffet 
for at modvirke chikane på arbejdspladsen, navnlig den ajourførte køreplan for 
tilpasningen af forebyggende og tidlige støtteforanstaltninger til håndtering af konflikter 
og chikane mellem medlemmer og akkrediterede parlamentariske assistenter, 
praktikanter eller andet personale, som blev vedtaget af Præsidiet den 12. marts 2018, 
en ekstern revision af Parlamentets interne praksis og procedurer, oprettelsen af et 
netværk af fortrolige rådgivere og en mæglerfunktion samt afholdelsen af en offentlig 
høring med eksperter i chikane på arbejdspladsen; bemærker, at resultaterne af den 
eksterne revision forventedes at foreligge i begyndelsen af november 2018, og anmoder 
om, at de fremsendes, så snart de foreligger; anmoder om en forklaring på denne 
forsinkelse og glæder sig over, at visse grupper for at gå foran med et godt eksempel 
kraftigt har opfordret deres medlemmer til at deltage i kurser om værdighed og respekt 
på arbejdspladsen, samt opfordrer til, at der arrangeres kurser for medlemmerne og 
personalet; forventer, at køreplanen gennemføres på en fuldstændig og gennemsigtig 
måde; noterer sig, at rådgivende udvalg om bekæmpelse og forebyggelse af mobning på 
arbejdspladsen modtog omkring 20 klager vedrørende psykisk eller seksuel chikane på 
arbejdspladsen hvert år fra 2014 til 2017 og 7 klager i 2018, hvilket ikke kan ignoreres i 
en sammenhæng, hvor hver sag er én for mange; 

115. anmoder om fuldstændig gennemførelse af de foranstaltninger, som Parlamentet 
henstillede til i sin beslutning af 26. oktober 2017 om bekæmpelse af seksuel chikane og 
seksuelle overgreb i Unionen, dvs. gennemførelsen af obligatorisk uddannelse i 
bekæmpelse af chikane for alle ansatte og medlemmer samt en omstrukturering af to 
eksisterende udvalg til ét enkelt uafhængigt udvalg; anmoder om, at de retslige og 
lægelige udgifter til ofre for chikane dækkes i overensstemmelse med 
personalevedtægtens artikel 24;



116. glæder sig over, at der ikke var ventelister for de første tre kategorier af personale (dvs. 
enlige forsørgere, der arbejder i Parlamentet, og medlemmer af Europa-Parlamentet; to 
forældre, der arbejder på fuld tid i Parlamentet; to forældre, der arbejder i Parlamantet, 
hvoraf den ene arbejder på fuld tid og den anden på mindst halv tid), som anvendes til at 
prioritere fordelingen af pladser i Parlamentets vuggestue og i de private vuggestuer i 
Bruxelles, som Parlamentet har kontrakt med; bemærker, at der i 2018 blev tilbudt 197 
pladser, og at 116 ansatte tog imod disse pladser; bemærker med tilfredshed, at 
Wayenberg-vuggestuen er ved at blive udvidet og vil have plads til 320 til børn (der er i 
øjeblikket 230 pladser);

117. noterer sig, at virksomheden Esedra i sin egenskab af ny serviceleverandør har overtaget 
Parlamentets vuggestuer og børnehaver fra den 1. februar 2020; noterer sig med 
bekymring de begrænsede oplysninger, som Parlamentets relevante tjenestegrene (DG 
PERS) gav om de ændringer, som denne nye kontrakt ville medføre, før udskiftningen 
af serviceleverandøren fandt sted; understreger vigtigheden af, at Parlamentet altid 
placerer børnenes trivsel i vuggestuen øverst på sin liste over kriterier i forbindelse med 
evalueringen af et offentligt udbud samt at give arbejdsvilkårene for 
serviceleverandørens ansatte høj prioritet;

118. understreger vigtigheden af at have klare regler for vuggestuer og børnehaver; kræver, 
at forvaltningsudvalget for Parlamentets vuggestuer og børnehaver vedtager 
fyldestgørende specifikationer med henblik på at gøre dets regler klare, gennemsigtige 
og rummelige nok til at inkludere eventuelle usædvanlige og specifikke situationer, 
såsom individuelle familieforhold eller børn med særlige behov; foreslår, at information 
om tjenesteydelser leveret af vuggestuer og børnehaver, herunder om bidragene og den 
nuværende kapacitet, stilles til rådighed på webstederne; anbefaler desuden at ændre 
artikel 4 i reglerne for vuggestue- og børnehaveafsnit, der opererer under overvågning 
af Parlamentet for klart at angive  de maksimale forældrebidrag med henblik på at sikre 
tilstrækkelig gennemsigtighed og forhindre eventuelle uoverensstemmelser;

119. minder om nødvendigheden af, at alle tjenesteydere overholder belgisk ret fuldt ud, og 
af at sikre, at underkontrahenten fører en politik, som er i overensstemmelse med 
Parlamentets politik om respekt og værdighed på arbejdspladsen; opfordrer de 
ansvarlige tjenester i Parlamentet til at sikre en gnidningsløs overgang samt at ingen af 
de eventuelle ændringer i den måde, som vuggestuerne og børnehaverne fungerer på, 
som måtte blive indført af den nye ledelse, fører til en forringelse af kvaliteten af 
tjenesten og af arbejdsvilkårene i forhold til den tidligere serviceudbyder;

120. bemærker, at som følge af den store arbejdsbyrde i DG PERS er der manglende 
fleksibilitet med hensyn til at ændre de akkrediterede parlamentariske assistenters 
lønninger, når et medlem anmoder herom, og når anmodningen er begrundet i et øget 
ansvar for de akkrediterede parlamentariske assistenter; 

Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik (DG INLO)

121. minder om, at (DG INLO) i 2018 havde 607 ansatte og forvaltede 12,6 % af 
Parlamentets samlede budget;

122. noterer sig, at de forpligtede bevillinger beløb sig til 239 547 603 EUR, svarende til et 
fald på 11 % i forhold til 2017 (265 839 576 EUR);

123. påpeger, at princippet om omkostningseffektivitet skal respekteres i videst muligt 



omfang for så vidt angår Parlamentets bygningspolitik, hvad angår omkostninger såvel i 
relation til eksisterende bygninger som i relation til nye projekter; understreger, at 
Parlamentets primære hensyn skal være effektiv økonomisk forvaltning med det mål at 
fuldføre arbejde med lavest mulige omkostninger;

124. bemærker, at den nye mellem- og langsigtede bygningsstrategi blev vedtaget af 
Præsidiet i april 2018; bemærker, at Præsidiets bygningsstrategi fokuserer på 
foranstaltninger, der er udformet med henblik på at opfylde fremtidige behov efter 
2019, herunder renoveringen af bygninger, som fortsat er en af de største udfordringer, 
der skal løses; minder om, at Parlamentet har fokuseret på at købe ejendomme, hvilket 
betyder, at det nu ejer 80 % af de bygninger, som det har til huse i;

125. anerkender, at Martens-Bygningen i Bruxelles blev færdiggjort, og at Montoyer 63-
Bygningen blev ombygget;

126. bemærker, at Parlamentets største byggeprojekt, nemlig udvidelsen af Konrad 
Adenauer-Bygningen i Luxembourg, snart vil have færdiggjort første fase, som er den 
østlige fløj, der tegner sig for ca. 70 % af det samlede projekt; minder om, at 
Parlamentets ansatte i Luxembourg i øjeblikket er placeret i fire forskellige bygninger; 
anerkender, at Konrad Adenauer-Bygningen vil samle alle tjenester under samme tag og 
således give mulighed for stordriftsfordele på områderne energi, vand, sikkerhed og 
bygningsforvaltning; påpeger med bekymring, at visse omkostninger i forbindelse med 
byggeforsinkelser har været højere end oprindeligt forudset, men at takket være de 
betydeligt lavere udgifter til låneomkostningerne har Parlamentet været i stand til at 
kompensere for yderligere finansielle behov; noterer sig, at de samlede omkostninger i 
forbindelse med Konrad Adenauer-byggeprojektet på nuværende tidspunkt fortsat ligger 
32,5 mio. EUR under det godkendte samlede budget, hvilket ikke omfatter 
omkostninger til projektstyring, finansielle omkostninger, udgifter til 
godkendelsesorganer osv.; beklager de øgede omkostninger som følge af forsinkelser 
med byggeriet og bemærker, at transaktioner med byggevirksomhederne (i forbindelse 
med forsinkelsen med projektet) har været nødvendige for at undgå yderligere 
forsinkelser og omkostninger (mellem 5 % og 15 % af kontraktbeløbet); 

127. bemærker med bekymring, at der som i tidligere år blev godkendt nye 
opsamlingsoverførsler for 29 mio. EUR til forfinansiering af Konrad Adenauer-
byggeprojektet; understreger, at opsamlingsoverførsler er udtryk for en lempelse af 
princippet om specificering og bevidst strider mod princippet om budgetmæssig 
nøjagtighed; er uenig i den nuværende praksis med at bruge opsamlingsoverførsler ved 
årets udgang for at bidrage til igangværende byggeprojekter; opfordrer til en bedre 
budgetforvaltning med henblik på at reducere sådanne overførsler til et absolut 
minimum og til at forbedre klarheden og gennemsigtigheden af de dertil knyttede 
budgetposter;

128. roser forbedringen af arbejdsmiljøet for medlemmerne i Bruxelles (1 personligt kontor 
+ 2 kontorer til deres personale) og i Strasbourg (1 + 1 kontorer); støtter endvidere 
forbedringen af medlemmernes arbejdsvilkår i overensstemmelse med punkt 147 
nedenfor;

129. Støtter DG INLO's bestræbelser på at stramme op på sine sikkerhedsordninger ved at 
foretage strukturelle og organisatoriske forbedringer, herunder sikring af alle fysiske 
lokaliteter; fastholder, at det er nødvendigt, at åbenheden over for borgerne går hånd i 
hånd med sikkerhedskravene;



130. bemærker med beklagelse, at en række vigtige tjenesteydende virksomheder for nylig 
har besluttet ikke at forlænge de langsigtede kontrakter, der er indgået med Parlamentet 
(banker og fødevarebutikker), og anmoder tjenesten om at undersøge årsagerne til 
nedgangen i de tjenester, der er til rådighed i Parlamentet;

131. anerkender påbegyndelsen af arbejdet med at udvide Wayenberg-vuggestuen i 2018; er 
imidlertid bekymret over den usikre adgang til disse lokaliteter i forbindelse med 
byggearbejdet og foreslår, at DG INLO fremover bør sikre større opmærksomhed 
omkring sikkerheden for brugerne i forbindelse med sådanne byggearbejder;

132. noterer sig Parlamentets betydelige infrastruktur, der kan opdeles som følger:

Bygninger i Bruxelles Bygninger i Luxembourg Bygninger i Strasbourg

13 ejet 1 ejet 5 ejet

7 lejet 6 lejet 1 lejet parkering

671 285 m2 176 283 m2 344 283 m2

EP's forbindelses- og 
antennekontorer

I alt 37

          ejet 12

          lejet 25

          areal 28 383 m2

133. anerkender, at Præsidiet pålagde generalsekretæren at give DG INLO mandat til at 
indlede en arkitektkonkurrence i forbindelse med renoveringen af Paul-Henri Spaak-
Bygningen med kun to muligheder, nemlig renovering eller omstrukturering af 
bygningen; presser på med hensyn til at sikre, at bygningen rustes til at kunne klare en 
yderligere udvikling i Parlamentets aktiviteter i de kommende årtier i overensstemmelse 
med traktaterne; minder om, at en arkitektkonkurrence blev indledt med henblik på at 
indhente konkrete arkitektforslag, og at de politiske og budgetmæssige myndigheder 
skulle træffe en endelig beslutning om projektet; understreger, at en sådan beslutning 
bør træffes efter offentliggørelsen af en vurdering af bygningens sikkerhed, og at 
generalsekretæren bør udarbejde en opstilling over planens opførelse på budgettet, 
inden beslutningen træffes;

134. bemærker, at oprettelsen af en "Europa Experience" i flere forbindelseskontorer er 
blevet godkendt af Præsidiet og vil blive gennemført over de kommende år; 

135. støtter internaliseringen af chaufførtjenesten og noterer sig den meget høje grad af 
tilfredshed (99,9 %) med transporttjenesten i 2018; foreslår, at tjenestevogne ikke bør 
køre tomme, og at de, når de kører fra Bruxelles til Strasbourg og retur, bør anvendes til 
at transportere medlemmer og medarbejdere og akkrediterede parlamentariske 
assistenter med tjenesterejseordrer; noterer sig den nye regel om, at chauffører højst skal 
vente i fem minutter på opsamlingsstedet, og forstår nødvendigheden af en sådan regel, 
men er bekymret for, om denne tidsfrist er for kort; noterer sig den lange ventetid for 
medlemmerne i lufthavnen, før bilerne kører til Parlamentet, og foreslår, at der findes en 



mere effektiv måde at håndtere disse forsinkelser på;

136. udtrykker dyb bekymring over arbejdsvilkårene for personalet under to af Parlamentets 
eksterne koncessionskontrakter, nemlig rengøringspersonalet og restaurationspersonalet, 
og anbefaler kraftigt, at DG INLO iværksætter en uafhængig undersøgelse om de 
berørte ansattes  tilfredshed med arbejdsvilkårene med henblik på at sikre respekt og 
værdighed på arbejdspladsen; opfordrer til, at der foretages en evaluering af 
Parlamentets politik for offentlige udbud med henblik på at forbedre gennemsigtigheden 
og forudsigeligheden af arbejdsvilkårene for alle udliciterede tjenesteydelser; opfordrer 
Parlamentet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af en sådan 
evaluering; anerkender, at Parlamentet overholder den relevante lovgivning;

137. er bekymret over, at tjenesten stadig ikke har været i stand til at løse problemet med 
Parlamentets varmtvandssystem, og anmoder det kompetente udvalg om i fremtiden at 
fremlægge oplysninger om de foranstaltninger, der træffes for at bekæmpe Legionella i 
Parlamentet;

138. glæder sig over det øgede udbud af fødevarer i Parlamentets selvbetjeningskantine; er 
imidlertid bekymret over, at til trods for at der blev foretaget en offentlig cost/benefit-
analyse af forholdet mellem pris og kvalitet, vurderes de tilbudte fødevarer at være 
utilfredsstillende; opfordrer til en revurdering af evalueringen af kvalitet og pris af 
potentielle tjenesteleverandører på markedet; opfordrer til at gennemføre de nødvendige 
ændringer med hensyn til det skæve forhold mellem kvalitet og pris stammende fra 
resultatet af undersøgelsen; udtrykker alvorlig bekymring over prisen på og kvaliteten af 
føde- og drikkevarerne;

139. udtrykker solidaritet med de ansatte i COMPASS Group, som står over for 
personalenedskæringer og en forværring af deres arbejdsvilkår; er bekymret over, at det 
eksterne cateringselskab i stigende grad anvender midlertidigt ansatte og vikarer, hvilket 
har konsekvenser for kvaliteten af ydelserne og for de fastansattes arbejdsvilkår goder 
og kvalitet;

140. glæder sig over oprettelsen af en enhed for forudgående kontrol og koordinering af 
offentlige udbud i 2017 med henblik på at styrke den centrale rolle, som enheden for 
forudgående kontrol spiller, og med henblik på at sikre en ensartet anvendelse og 
overvågning af udbudsprocedurerne i DG INLO; 

141. noterer sig med tilfredshed, at der i løbet af 2018 blev foretaget en revision af 
tilgængeligheden af bygninger for personer med handicap som led i "design for alle"-
politikken og lanceringen af DG INLO's tilgængelighedsnetværk;

142. bifalder den rolle, som DG INLO spiller i Parlamentets miljøpolitik, navnlig hvad angår 
målet om at gøre bygninger mere energieffektive og reducere vandforbruget;

Generaldirektoratet for Logistik og Tolkning til Konferencer (DG LINC)

143. minder om, at Generaldirektoratet for Logistik og Tolkning til Konferencer (DG LINC) 
i 2018 havde 534 ansatte og forvaltede 3,1 % af Parlamentets samlede budget;

144. insisterer på, at adfærdskodeksen om flersprogethed, som giver ethvert medlem 
mulighed for at udtrykke sig på sit eget sprog, anvendes; understreger, at de mere 
detaljerede sprogprofiler, der blev indført med revisionen af adfærdskodeksen om 
flersprogethed, kun skal anvendes under ekstraordinære omstændigheder; bemærker, at 



formålet med disse ikke er at begrænse sprogudbuddet, men at yde en mere målrettet 
service til medlemmerne i tilfælde af markedsbegrænsninger og logistiske 
begrænsninger;

145. bifalder den i 2018 gennemførte ændring af generaldirektoratet, som blev foretaget med 
henblik på at styrke Parlamentets kapacitet i forbindelse med tilrettelæggelsen af 
konferencer, og over afslutningen af processen med at fastsætte nye arbejdsvilkår for 
tolkene;

146. anerkender strategien for modernisering af forvaltningen af konferencefaciliteterne, der 
i høj grad fokuserer på at forbedre og tilpasse levering af tjenester i Parlamentet, som er 
baseret på brugernes behov, og på udviklingen af én enkelt grænseflade for 
tilrettelæggerne;

147. noterer sig med tilfredshed aftalen om tolkenes arbejdsvilkår af 8. september 2018; 
tilskynder den fælles opfølgningsgruppe, som består af repræsentanter for 
administrationen og tolkene, til fortsat at tilbyde et forum for frugtbart samarbejde med 
henblik på at løse eventuelle problemer, der måtte opstå, på en gnidningsfri måde;

148. bemærker, at det samlede gennemsnitlige antal timer pr. uge, som tolkene brugte på at 
levere tolketjenester i deres kabiner, steg fra 11 timer og 54 minutter i 2014 til 13 timer 
og 47 minutter i 2018 bl.a. som følge af en stigning i Parlamentets aktiviteter; 

149. henleder opmærksomheden på, at der er stor forskel på udgifterne til oversættelse fra 
særlige sprog, og anmoder tjenesten om at undersøge årsagerne til denne store forskel;

Generaldirektoratet for Oversættelse (DG TRAD)

150. minder om, at Generaldirektoratet for Oversættelse (DG TRAD) i 2018 havde 1 145 
ansatte og forvaltede 0,9 % af Parlamentets samlede budget;

151. anerkender, at DG TRAD i 2018 oplevede en produktionsstigning på 10 % i forhold til 
det foregående år på grund af den cykliske karakter af efterspørgslen efter oversættelser, 
som hænger tæt sammen med parlamentarisk aktivitet; bemærker med bekymring, at det 
interne oversættelsesoutput i forhold til kapaciteten nåede op på 119,4 % (benchmark: 
100 %), og at outsourcingsprocenten udgjorde 32,8 % (31,4 % i 2017); opfordrer DG 
TRAD til at overveje øget outsourcing med henblik på at overholde benchmarket på 
100 % og til at sætte fokus på kvaliteten og på, at dokumenterne oversættes fejlfrit; 
opfordrer DG TRAD til at fortsætte sit arbejde med at øge kontrollen de outsourcede 
oversættelser for efterlevelse og kvalitet;

152. noterer sig den gradvise overgang til eTranslation, der leverer maskinoversættelse til 
alle sprogkombinationer; insisterer på, at menneskelige oversættere spiller en 
uerstattelig rolle og tilføjer merværdi;

153. bemærker, at der i 2018 blev indført nye opgaver for oversættere, som omdanner 
oversættelse til interkulturel sproglig mægling, f.eks. via oprettelsen af 
audiokapacitetstjenesten, som indebærer, at nogle af oversætterne oversætter de korte 
nyheder (daglige nyhedsbulletiner) til 24 sprog og podcasts til seks sprog; bemærker, at 
DG TRAD ansatte en stemmeinstruktør, som trænede næsten 180 medarbejdere; er 
foruroliget over, at personalet i DG TRAD ikke kun stod over for en usædvanlig stor 
arbejdsbyrde som følge af valgperiodens udløb, men også over for de usikkerheder, som 
var forbundet med kommende nye og uvante opgaver; opfordrer DG TRAD's øverste 



ledelse og personalet til at fortsætte drøftelserne om den cykliske arbejdsbyrdes 
konsekvenser for personalets trivsel; opfordrer til, at der nedsættes en fælles 
opfølgningsgruppe bestående af repræsentanter for administrationen og for 
oversætterne, som svarer til den opfølgningsgruppe, som DG LINC har nedsat;

Generaldirektoratet for Finans (DG FINS)

154. minder om, at Generaldirektoratet for Finans (DG FINS) i 2018 havde 222 ansatte og 
forvaltede 20,8 % af Parlamentets samlede budget;

155. er klar over, at de lovgivningsmæssige rammer for DG FINS har ændret sig betydeligt 
siden statutten for medlemmerne trådte i kraft i 2009; noterer sig endvidere 
ikrafttrædelsen af den nye finansforordning den 2. august 2018 og de deraf følgende 
ændringer af de interne regler for gennemførelsen af Parlamentets budget, som påvirker 
arbejdet i DG FINS;

156. er bekymret over manglen på menneskelige ressourcer og mobilitet, som betyder, at det 
har været nødvendigt at prioritere de centrale tjenester til medlemmer og til Parlamentet, 
hvilket førte til problemer i forhold til omfanget af udførte kontroller, frister, 
hastigheden, hvormed betalingerne blev foretaget, samt i forhold til afbalanceringen af 
udgiftstransaktioner; er bekymret over denne tendens og dens negative konsekvenser, 
navnlig over forringelsen af trivslen på arbejdspladsen og det øgede antal af 
langtidssygemeldinger, som er blevet mere markant i løbet af året;

157. udtrykker stor bekymring over den forældede karakter af generaldirektoratets IT-
applikationer og risikoen for IT-nedbrud, der begge betragtes som høje; opfordrer DG 
FINS og DG ITEC til at intensivere deres konstruktive samarbejde med henblik på at 
gennemføre passende afhjælpende foranstaltninger, herunder en gnidningsløs indførelse 
af det nye finansielle forvaltnings- og regnskabssystem;

158. bifalder, at der gøres en betydelig indsats for løbende at investere i digitalisering af de 
finansielle processer, såsom medlemmernes elektroniske underskrifter, med henblik på 
at styrke kundeservicen, den administrative effektivitet og omfanget af kontroller, 
navnlig indførelsen af onlinerefusion af medlemmernes lægeudgifter og automatisering 
af det centrale tilstedeværelsesregister, med henblik på at fremskynde udbetalingen af 
relaterede ydelser og udvide funktionerne i e-portalen, således at denne fungerer som 
den eneste indgangsportal for medlemmerne, hvor de kan forvalte deres økonomiske og 
sociale rettigheder; beklager den tidskrævende ineffektivitet i forbindelse med 
indlæsningen og kontrollen af dataene og især den omstændighed, at dataene 
vedrørende medlemmernes rejseomkostninger indføres i systemet to gange, først af 
medlemmerne og efterfølgende af administrationen;

159. noterer sig, at Parlamentets nye rejsebureau påbegyndte sit arbejde den 1. januar 2019 
efter et offentligt udbud; beklager den begrænsede brug af rejsebureauets callcenter, der 
står til rådighed i weekenden, men som ikke omfatter alle de virksomheder, som 
rejsebureauet anvender;  beklager, at medlemmerne har oplevet vanskeligheder med at 
få kontakt til rejsebureauets callcenter såvel inden som uden for arbejdstiden; beklager 
bureauets begrænsede åbningstider og især, at det er lukket fredag eftermiddag, bortset 
fra fredag eftermiddag før en mødeperiode i Strasbourg, hvilket i alvorlig grad 
begrænser medlemmernes muligheder for at arbejde effektivt; opfordrer til, at 
tilgængeligheden forbedres; insisterer på obligatorisk gennemførelse af en enkel og 
brugervenlig klagemekanisme, der vil gøre det muligt at løse eventuelle problemer 



hurtigt; beklager bureauets langsomme reaktion i forbindelse med anmodninger om 
billetter; finder det absolut uacceptabelt, at de billetter, som agenturet foreslår, ikke altid 
er de mest omkostningseffektive (ofte dyrere en onlinebilletter), og at medlemmerne 
oplever betydelige forsinkelser i forbindelse med godtgørelsen af deres rejseudgifter; 
opfordrer DG FINS til at iværksætte en tilfredshedsundersøgelse om rejsebureauets 
ydelser, til at fremlægge resultatet senest den 30. juni 2020 og til at informere kunderne 
om DG FINS's og Parlamentets rejsebureaus organisation og ansvarsområder; opfordrer 
indtrængende det nye rejsebureau til at reflektere over resultatet af undersøgelsen og 
gennemføre forbedringer i overensstemmelse hermed;

Godtgørelse for generelle udgifter

160. glæder sig over de foranstaltninger, som Præsidiet har truffet for at skabe større 
gennemsigtighed og finansiel ansvarlighed;

161. minder om, at det er obligatorisk at oprette en særskilt bankkonto til modtagelse af 
godtgørelse for generelle udgifter; opfordrer Parlamentet til regelmæssigt at underrette 
dechargemyndigheden om, hvor mange medlemmer der overholder denne forpligtelse;

162. henleder opmærksomheden på, at Præsidiet på sit møde den 2. juli 2018 vedtog en ny 
ikkeudtømmende liste over udgifter, der kan dækkes via godtgørelsen for generelle 
udgifter, og som indeholder de mest almindelige eksempler på støtteberettigede 
udgifter; bemærker, at udgifterne til en frivillig kontrol af anvendelsen af godtgørelsen 
for generelle udgifter for de medlemmer, der måtte ønske det, kan dækkes af 
godtgørelsen for generelle udgifter; minder om, at alle medlemmer frit kan dokumentere 
anvendelsen af godtgørelsen for generelle udgifter og offentliggøre disse oplysninger på 
deres personlige websteder; opfordrer Parlamentet til regelmæssigt at underrette 
dechargemyndigheden om, hvor mange medlemmer der følger disse henstillinger;

163. anerkender de forbedringer, der er opnået de seneste år med hensyn til effektiv og 
gennemsigtig verifikation og kontrol af godtgørelser af udgifter såsom godtgørelse af 
medlemmers rejseudgifter og godtgørelser til parlamentarisk assistance, hvor der skal 
forelægges dokumentation for afholdte udgifter; opfordrer til en strikt håndtering af 
tilfælde, hvor der er opdaget forsømmelser; opfordrer indtrængende Præsidiet til at 
drage konklusioner af tidligere tilfælde af svig og udstede strenge sanktioner i tilfælde 
af svig; opfordrer indtrængende medlemmerne til at anvende deres godtgørelse af 
generelle udgifter udelukkende til de formål, der er fastsat i 
gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer; 
opfordrer indtrængende Præsidiet til at gå videre med evalueringen af retningslinjerne, 
som det er fastsat i Præsidiets seneste afgørelse; tilstræber i borgernes interesse og af 
hensyn til Parlamentets og dets medlemmers omdømme en veltilpasset balance mellem 
mandatfriheden og bekæmpelsen af risikoen for misbrug og svig; mener, at det vil være 
hensigtsmæssigt at foretage en regelmæssig evaluering af de relevante bestemmelser 
hvert femte år hen imod midtvejs i valgperioden;

164. minder om artikel 62, stk. 1, og artikel 62, stk. 2, i Præsidiets afgørelse af 19. maj og 
9. juli 2008, som ændret (senest ændret 1. juli 2019), om 
gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, hvori 
det hedder, at "de beløb, der udbetales", herunder godtgørelsen for generelle udgifter, 
"udelukkende [er] forbeholdt finansieringen af aktiviteter, der er forbundet med 
udførelsen af parlamentariske opgaver og ikke [kan] anvendes til dækning af personlige 
udgifter eller til finansiering af støtte eller gaver af politisk karakter", og at 



"medlemmerne tilbagebetaler ikkeanvendte beløb til Parlamentet"; opfordrer 
generalsekretæren og Præsidiet til at sikre, at disse bestemmelser gennemføres og 
overholdes fuldt ud, og til regelmæssigt at underrette dechargemyndigheden om antallet 
af medlemmer, der har tilbagebetalt deres ikkeanvendte beløb;

165. minder om, at ad hoc-arbejdsgruppen til fastlæggelse og offentliggørelse af reglerne for 
anvendelse af godtgørelsen for generelle udgifter i den seneste valgperiode har 
anbefalet, at Præsidiet genoptager drøftelserne om godtgørelsen af generelle udgifter og 
foreslår en aftale, der forpligter medlemmerne til: at opbevare alle kvitteringer 
vedrørende godtgørelsen for generelle udgifter, at tillade en uafhængig revisor at have 
ansvaret for den årlige kontrol af regnskabet og offentliggørelsen en revisorudtalelse, og 
at tilbagebetale den ubrugte andel af godtgørelsen af generelle udgifter ved udløbet af 
deres mandat;

166. minder endvidere om, at plenarforsamlingen har vedtaget følgende yderligere ændringer 
vedrørende godtgørelsen for generelle udgifter oven i dem, der allerede er udstedt af ad 
hoc-arbejdsgruppen, og som kræver: en stikprøve på 5 % af godtgørelsen af generelle 
udgifter, der foretages af Parlamentets interne revision, at de endelige resultater og 
undersøgelsesresultaterne heraf bør indgå i den årlige interne revisionsberetning, der 
offentliggøres af Parlamentet, og at medlemmerne hvert år skal offentliggøre en 
oversigt over deres udgifter efter kategori (udgifter til kommunikation, kontorleje, 
kontorartikler osv.);

167. opfordrer indtrængende Præsidiet til så hurtigt som muligt at gennemføre 
plenarforsamlingens demokratiske vilje med hensyn til godtgørelsen for generelle 
udgifter;

168. glæder sig over, at Præsidiet for den tidligere valgperiode stillede den nødvendige 
infrastruktur til rådighed på medlemmernes onlineside på Parlamentets websted for de 
medlemmer, der ønsker at offentliggøre en frivillig revision eller bekræftelse af, at deres 
anvendelse af godtgørelsen for generelle udgifter overholder de gældende regler i 
medlemsstatutten og gennemførelsesbestemmelserne hertil; opfordrer Parlamentet til at 
forbedre sin kommunikation med medlemmerne om denne mulighed og om, hvordan 
den anvendes i praksis;

Frivillig pensionsfond

169. noterer sig, at den frivillige pensionsordning har et anslået aktuarmæssigt underskud på 
286,1 mio. EUR ved udgangen af 2018; bemærker endvidere, at de nettoaktiver, der 
skal tages med i betragtning, og den aktuarmæssige forpligtelse ved udgangen af 2018 
udgør henholdsvis 112,3 mio. EUR og 398,4 mio. EUR;

170. minder om, at disse forventede fremtidige forpligtelser er spredt over flere årtier, men 
bemærker, at det samlede beløb, der blev udbetalt i 2018 af den frivillige pensionsfond, 
udgør 17,8 mio. EUR;

171. påpeger, at dette giver anledning til bekymring for, hvorvidt fonden ville kunne løbe tør 
for midler, og påpeger, at Parlamentet garanterer for betalingen af 
pensionsrettighederne, hvis og når denne ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser;

172. støtter kraftigt resultatet af et møde den 10. december 2018, på hvilket Præsidiet 
besluttede at ændre de regler, der gælder for pensionsordningen, ved at hæve 



pensionsalderen fra 63 til 65 år og indføre en afgift på 5 % af alle pensionsudbetalinger 
til fremtidige pensionister med henblik på at forbedre pensionsfondens bæredygtighed; 
bifalder Præsidiets afgørelse og anser det for at være et positivt skridt; bemærker 
imidlertid, at Parlamentet fortsat vil være ansvarligt for et særdeles væsentligt beløb i 
fremtiden; minder om, at det i artikel 27, stk. 2, i statutten for Europa-Parlamentets 
medlemmer fastsættes, at "de erhvervede rettigheder bevares i fuldt omfang";

173. opfordrer generalsekretæren og Præsidiet til at udtømme alle muligheder – i fuld 
overensstemmelse med bestemmelserne i statutten for medlemmerne, navnlig artikel 27, 
stk. 1 og stk. 2 – for at finde en fair løsning på problemet, samtidig med at Parlamentets 
ansvar holdes på et minimum, eftersom skatteydernes penge er involveret, samt til at 
underrette dechargemyndigheden om alle de foranstaltninger, der træffes i denne 
henseende;

Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte (DG ITEC)

174. minder om, at (DG ITEC) i 2018 havde 484 ansatte og forvaltede 6,4 % af Parlamentets 
samlede budget;

175. bemærker, at den retningsgivende indikator for DG ITEC i 2018 er dets evne til at 
imødekomme brugernes og partnernes krav på en rettidig og effektiv måde; insisterer 
på, at DG ITEC bør fortsætte med at investere i at sikre moderne, problemfrie, effektive 
og brugerorienterede IT-grænseflader;

176. støtter den igangværende udvikling af e-parlament-applikationer samt styrkelsen af IT-
innovationsaktiviteterne og af Parlamentets cybersikkerhedskapacitet; glæder sig over 
beslutningen om at fordoble de ressourcer, der er afsat til IT-Beredskabsenheden for 
EU's Institutioner, Organer og Agenturer (CERT-EU); roser styrkelsen af EU-
institutionernes evne til at sikre en optimal beskyttelse mod cyberangreb;

177. anerkender, at det er meget vanskeligt for DG ITEC at rekruttere tilstrækkeligt mange 
højtkvalificerede eksperter med meget specifikke profiler, viden og erfaring; opfordrer 
Parlamentet til at sikre, at denne efterspørgsel videregives korrekt til Det Europæiske 
Personaleudvælgelseskontor for at sikre, at EU-institutionernes specifikke behov bedre 
imødekommes;

178. insisterer på, at DG ITEC skal gøre en øget indsats for at sikre den kontinuitet og 
modstandsdygtighed i forbindelse med Parlamentets IKT-infrastrukturer, som er opnået 
siden IT-nedbruddet i oktober 2017; opfordrer til at øge indsatsen og kapaciteten med 
henblik på at give sikkerhed for Parlamentets IKT-robusthed; opfordrer til at fortsætte 
arbejdet og de fremskridt, der er gjort med hensyn til forretningskontinuitet, 
risikostyring, håndtering af hændelser og genopretningskapacitet; understreger, at der er 
mangler for så vidt angår internetnetværkets funktion i Parlamentet;

179. fremhæver de øgede risici i relation til personoplysninger og privatlivets fred; påpeger 
med bekymring den seneste rapportering om, at brugernes data lagres og behandles, når 
de logger sig på Parlamentets wi-fi; stiller kraftigt spørgsmålstegn ved nødvendigheden 
at lagre data i op til seks måneder1; opfordrer Parlamentet til at udvikle en politik og en 
strategi for informationssikkerhed; understreger, at et tæt samarbejde mellem DG ITEC 
og DG SAFE er af allerstørste betydning; tilskynder generaldirektoratet til at planlægge 

1 https://euobserver.com/institutional/146270



fælles aktiviteter på mellemlang og lang sigt;

Generaldirektoratet for Sikkerhed og Beskyttelse (DG SAFE)

180. minder om, at (DG SAFE) i 2018 havde 756 ansatte og forvaltede 1,5 % af Parlamentets 
samlede budget;

181. er bekymret over de nylige resultater af DG SAFE's personaleundersøgelser og håber, at 
der i den nærmeste fremtid kan findes en løsning på personalets bekymringer; 

182. minder om, at åbenhed over for offentligheden er et af Parlamentets kendetegn, og at 
der fortsat skal være en passende balance i forhold til det nødvendige sikkerhedsniveau;

183. glæder sig over de store sikkerhedsrelaterede afgørelser, som Præsidiet har truffet i 
løbet af den 8. valgperiode, navnlig a) foranstaltninger vedrørende forbindelserne med 
de nationale myndigheder i værtslandene og med de øvrige institutioner, især 
foranstaltninger til at sikre EU-kvarteret i Bruxelles, sikkerhedsscreening af eksterne 
tjenesteyderes personale, trusselsvurdering og ændringer af beredskabsniveauer, b) 
foranstaltninger til forbedring af Parlamentets bygninger og c) interne foranstaltninger; 
minder om, at disse afgørelser indebar infrastrukturinvesteringer;

184. glæder sig over den aftale, som Parlamentet indgik i 2018 om gensidig fritagelse for 
sikkerhedskontrol med Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget; beklager imidlertid, at der endnu 
ikke er indgået en sådan aftale med Rådet, og håber, at der snart kan findes en løsning 
på dette område;

185. glæder sig over udskiftningen af adgangskort til medlemmer og deres personale; ser 
frem til den kommende udskiftning af de adgangskort, der benyttes af Parlamentets 
personale;

186. roser det gode samarbejde mellem DG SAFE og DG INLO i forbindelse med styrkelsen 
af sikkerheden i alle Parlamentets bygninger gennem opgradering af adgangen til 
bygninger, herunder til parkeringspladser, i overensstemmelse med Præsidiets 
anmodning;

187. anerkender oprettelsen af beskyttelsesenheden, navnlig livvagtsbeskyttelsen af 
Parlamentets formand samt styrkelsen af sikkerheden af Parlamentets strategiske steder;

188. støtter udvidelsen af SMS-sikringsalarmsystemet til alle brugere af tjenestetelefoner, 
som i fremtiden vil blive anvendt af alle medlemmer og personale;

Juridisk Tjeneste

189. godkender den juridiske tjenestes strategi om at gøre det lettere at stille jurister til 
rådighed for de parlamentariske udvalg; opfordrer til at styrke det personale, der 
beskæftiger sig med parlamentarisk virksomhed;

190. noterer sig med tilfredshed, at den juridiske tjeneste overholder kønsfordelingen blandt 
administratorer, kontorchefer og direktører;

191. fremhæver, at den juridiske tjeneste har vundet 95 % af de retssager, der blev anlagt i 
den 8. valgperiode; er overbevist om, at den juridiske tjeneste spiller en vigtig rolle med 



hensyn til at beskytte Parlamentets og unionsborgernes finansielle interesser ved at 
genvinde offentlige midler ved hjælp af retssager;

192. er bekymret over vanskelighederne i forbindelse med at finde kvalificerede personer fra 
visse lande til at besætte visse stillinger, eftersom tjenesten er forpligtet til at dække alle 
medlemsstaternes retssystemer og sprog;

Årlig rapport om tildelte kontrakter

193. minder om, at de to på hinanden følgende finansforordninger1 og 
gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EU, Euratom) nr. 966/20122 foreskriver, 
hvilke oplysninger der skal stilles til rådighed for budgetmyndigheden og 
offentligheden om institutionens tildeling af kontrakter; bemærker, at 
finansforordningerne kræver offentliggørelse af tildelte kontrakter til en værdi af mere 
end 15 000 EUR, hvilket er den tærskel, over hvilken det er obligatorisk at gennemføre 
en konkurrencebaseret udbudsprocedure;

194. bemærker, at der i 2018 blev tildelt 251 kontrakter, hvoraf 94 var baseret på offentlige 
eller begrænsede udbud til en samlet værdi af 569,5 mio. EUR, og at 155 var baseret på 
udbudsprocedurer med forhandling til en samlet værdi af 35,9 mio. EUR; bemærker, at 
det samlede antal kontrakter, der blev indgået ved udbud med forhandling, faldt udtrykt 
i værdi som en procentdel af den samlede værdi af de tildelte kontrakter fra 12 % i 2017 
til 6 % i 2018, ligesom det målt i mængde faldt fra 70,5 mio. EUR i 2017 til 35,86 mio. 
EUR i 2018; 

195. noterer sig, at fordelingen efter kontrakttype af tildelte kontrakter, herunder 
ejendomskontrakter, i 2018 og 2017 var som følger:

2018 2017
Kontrakttype

Antal Procentdel Antal Procentdel
Tjenesteydelser
Forsyninger
Arbejder
Byggearbejder

199
37
12
 3

79 %
15 %
5 %
1 %

177
36
11
 0

79 %
16 %
 5 %
 0 %

I alt 251 100 % 224 100 % 

2018 2017Kontrakttype
Værdi (EUR) Procentdel Værdi (EUR) Procentdel

Tjenesteydelser 256 374 627 42 % 446 313 270 76 %
Forsyninger 210 526 209 35 % 133 863 942 23 %

1 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. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

2 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om 
gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige 
budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).



Arbejder 133 431 628 22 %    6 892 972 1 %
Byggearbejder     5 039 824 1 %         0 0 %
I alt  605 372 288    100 %      587 070 184      100 % 

(Årlig rapport om kontrakter tildelt af Europa-Parlamentet, 2018, s. 6)

196. noterer sig, at fordelingen efter proceduretype af kontrakter tildelt i 2018 og 2017 for så 
vidt angår antal og værdi var som følger:

2018 2017Proceduretype
Antal Procentdel Antal Procentdel

Offentligt udbud 
Begrænset udbud 
Efter forhandling 
Konkurrence
Ekstraordinær

89
5
155
1
1

35,46 %
1,99 %
61,75 %
0,40 %
0,40 %

78
1
145
-
-

35 %
1 %
64 %
-
-

I alt 251       100 % 224 100 % 

2018 2017
Proceduretype

Værdi (EUR) Procentdel Værdi 
(EUR) Procentdel

Offentligt udbud 
Begrænset udbud 
Efter forhandling 
Konkurrence
Ekstraordinær

486 039 380
83 433 046
35 859 040

24 221
16 600

80
14
6
-
-

488 368 460
28 200 000 
70 501 724

-
-

83 %
5 %

12 %
-
-

I alt 605 372 288 100 % 587 070 184 100 % 
(Årlig rapport om kontrakter tildelt af Europa-Parlamentet, 2018, s. 8)

Politiske grupper (konto 4 0 0)

197. noterer sig, at bevillingerne til de politiske grupper og løsgængere på konto 4 0 0 i 2018 
blev anvendt som følger1:

1 Alle beløb i 1 000 EUR.



2018 2017

Gruppe

Årlige 
bevillinge
r

Egne 
indtægte
r og 
fremførte 
bevillinge
r

Udgifte
r

Udnyttelsesgra
d for årlige 
bevillinger

Fremført 
til næste 
periode

Årlige 
bevillinge
r

Egne 
indtægte
r og 
fremførte 
bevillinge
r

Udgifte
r

Udnyttelsesgra
d for årlige 
bevillinger

Fremført 
til næste 
periode

Det Europæiske Folkeparti (EPP) 18 282 6 690 20 820 113,88 4 152 17 790 8 150 19 330 108,66 6 610
Gruppen for Det Progressive 
Forbund af Socialdemokrater i 
Europa-Parlamentet (S&D) 15 792 5 863 16 888 106,94 4 767 15 610 5 469 15 268 97,81 5 812
Gruppen De Europæiske 
Konservative og Reformister (ECR) 6 182 2 962 7 200 116,47 1 944 6 200 2 810 6 051 97,60 2 959
Alliancen af Liberale og Demokrater 
for Europa (ALDE) 5 823 1 824 6 033 103,61 1 614 5 711 1 694 5 596 97,99 1 809
Gruppen De Grønne/Den 
Europæiske Fri Alliance (Verts/ALE) 4 478 1 579 4 669 104,27 1 388 4 333 1 826 4 583 105,77 1 578
Den Europæiske Venstrefløjs 
Fællesgruppe/Nordisk Grønne 
Venstre (GUE/NGL) 4 443 1 257 4 590 103,31 1 110 4 421 1 407 4 571 103,39 1 257
Gruppen for Europæisk Frihed og 
Direkte Demokrati (EFDD) 3 829 1 828 2 725 71,17 1 915 3 654 1 917 3 523 96,41 1 827
Gruppen Et Nationernes og 
Frihedens Europa (ENF) 3 238 1 094 3 612 111,55 720 2 719 846 2 474 90,99 1 091

Løsgængere 1 153 314 537 46,57 442 929 257 494 53,18 318

I alt 63 220 23 412 67 073 106,09 18 052 61 365 24 377 61 889 100,85 23 258



198. glæder sig over, at uafhængige eksterne revisorer for de politiske grupper kun afgav 
erklæringer uden forbehold for regnskabsåret 2018; 

Europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde 

199. bemærker, at Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske 
Fonde (APPF) blev oprettet i 2016 med det formål at vurdere registreringsanmodninger, 
registrere nye partier og fonde i Unionen, overvåge deres finansiering og indføre 
sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse af deres forpligtelser; anerkender, at 
den blev fuldt operationel i 2017;

200. noterer sig, at Kommissionen, Rådet og Parlamentet blev enige om at afsætte yderligere 
finansielle og menneskelige ressourcer til APPF i budgettet for regnskabsåret 2019; 

201. påpeger, at direktøren for APPF i henhold til artikel 6, stk. 10, i forordning (EU, 
Euratom) nr. 1141/20141 årligt skal forelægge Parlamentet, Rådet og Kommissionen en 
rapport om myndighedens aktiviteter; bemærker, at den årlige rapport blev sendt til 
Parlamentets formand og generalsekretær den 21. november 2019; beklager, at 
rapporten for 2018 først blev fremsendt til Parlamentets Budgetkontroludvalg i januar 
2020; udtrykker bekymring over beslutningen om at betragte rapporten som fortrolig 
efter en udtrykkelig anmodning fra APPF om kun at stille den til rådighed for et 
begrænset antal personer under restriktive betingelser; mener, at begrænsningen af 
adgangen til dette dokument, som vedrører brugen af offentlige midler, giver det 
beklagelige indtryk, at der er noget til at skjule; insisterer på, at APPF-rapporten 
offentliggøres hvert år, og at den sendes til medlemmerne på samme tid, som den 
sendes til Parlamentets formand og generalsekretær; 

202. opfordrer Parlamentets Budgetkontroludvalg til at indbyde direktøren for APPF til den 
årlige høring vedrørende decharge til Parlamentet, ligesom det er tilfældet for andre 
ledere af agenturer og institutioner;

203. understreger vigtigheden af APPF’s offentlige rapportering om sine aktiviteter som et 
element i dens ansvarlighed, hvilket er afgørende for den fortsatte tillidsopbygning og 
sikkerhed, samt for at vurdere, hvorvidt APPF er udstyret med tilstrækkeligt personale 
og tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til effektivt at forhindre politiske partiers 
og fondes misbrug af offentlige midler;

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 
2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1).



204. noterer sig, at bevillingerne på konto 4 0 2 i 2018 blev anvendt som følger:

Parti Forkortelse Egne 
indtægter

EP's endelige 
tilskud – første 

del
Indtægter i alt 1

EP-bidrag i % af 
tilskudsberettigede 

udgifter (maks. 
85 %)

Indtægtsoverskud 
(overførsel til 
reserve) eller -

underskud

Det Europæiske Folkeparti PPE        1 427 466     7 356 802     11 340 157 85%            64 271 

De Europæiske Socialdemokraters 
Parti PES             1 153 

831        6 309 079          7 462 911 85%                           - 

Alliancen af Liberale og Demokrater 
for Europa ALDE                759 

642        2 674 543          3 935 648 85 %             157 524 

Det Europæiske Grønne Parti EGP                544 
072        2 244 342          2 961 972 85 % - 26 538 

Det Europæiske Venstrefløjsparti EL                301 
456        1 513 876          1 875 332 85 % - 6 798 

Det Europæiske Demokratiske Parti PDE                125 
374           532 075              754 587 85 %               18 913 

Den Europæiske Fri Alliance EFA                156 
351           628 696              910 047 85 %               32 110 

Alliancen af Europæiske 
Konservative og Reformister ACRE - 286.814        1 253 918          1 245 829 71 % - 729 991 

Den Europæiske Kristne Politiske 
Bevægelse ECPM                125 

110           624 532              749 641 85 %                  5 995 

Bevægelsen for et Nationernes og 
Frihedens Europa MENL                211 

768        1 045 592          1 257 360 85 % - 28 579 

I ALT 4 518 257 24 183 454 32 493 485  -513 092

1 Indtægter i alt omfatter også det foregående års fremførsel i overensstemmelse med finansforordningens artikel 125, stk. 6. (den udgave, der 
var gældende i det pågældende regnskabsår).



205. noterer sig, at bevillingerne på konto 4 0 3 i 2018 blev anvendt som følger:

Fond Forkortelse Tilknyttet parti Egne indtægter Samlet EP-
tilskud Indtægter i alt

EP-tilskud i % af 
tilskudsberettigede 

udgifter (maks. 
85 %)

Indtægtsoverskud 
(overførsel til 
reserve) eller -

underskud

Wilfried Martins Centre for 
European Studies WMCES PPE           1 097 171           5 816 345           6 913 516 85 % 31 397

Foundation for European 
Progressive Studies FEPS PES           1 050 548           4 895 825           5 946 373 85 % -

Europæisk Liberalt Forum ELF ALDE              292 141           1 650 538           1 942 680 85 % -

Green European Foundation GEF EGP              185 182           1 038 822           1 224 004 85 % 1 368

Transform Europe TE EL              244 655           1 193 712           1 438 367 85 % 16 375

Institute of European Democrats IED PDE                45 755              255 000              300 755 85 % -

Coppieters Foundation CF EFA              115 193              388 702              503 895 85 % 38 617

New Direction - Foundation for 
European Reform ND ACRE              279 636           1 215 011           1 494 647 85 % - 156.378

Sallux SALLUX ECPM                77 416              418 444              495 860 85 % 2 159

Fonden for et Nationernes og 
Frihedens Europa FENL MENL                53 600              329 251              382 851 85 % - 4.503

I ALT             3 441 296        17 201 651        20 642 947 -70 965




