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22.4.2015 A8-0101/5 

Ændringsforslag  5 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Forslag til beslutning 

Betragtning E a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ea. der henviser til, at Kommissionen i 

2013 stod ved udløbet af en flerårig 

programmeringsperiode, som den nye 

Kommissionen ikke kan drages til ansvar 

for, og til, at Parlamentet kun kan 

anbefale, at der tages højde for de 

erfaringer, der navnlig er gjort inden for 

rammerne af dechargeproceduren og den 

finansielle og sociale krise; bemærker, at 

2013 udgør en historisk milepæl for så 

vidt angår virkningerne af og 

ændringerne i de politiske og økonomiske 

udfordringer, som forpligter os alle til at 

genoverveje vores prioriteringer og de 

opnåede resultater; hilser de opnåede 

fremskridt velkommen og anmoder om, at 

Kommissionen og de andre institutioner 

anlægger en resultatorienteret tilgang til 

gennemsigtighed og god forvaltning i 

Europa; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/6 

Ændringsforslag  6 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Forslag til beslutning 

Underoverskrift efter betragtning E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Delt forvaltning: Mangler i 

Kommissionens og medlemsstaternes 

forvaltning 

Delt og decentraliseret forvaltning: 

Mangler i Kommissionens og 

medlemsstaternes forvaltning 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/7 

Ændringsforslag  7 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. kan ikke politisk sikre, at de 

kontrolprocedurer, der er indført i 

Kommissionen og i medlemsstaterne, 

giver de nødvendige garantier for alle de 

underliggende transaktioners lovlighed og 

formelle rigtighed inden for landbrug og 

udvikling af landdistrikter, hvilket 

fremgår af følgende forbehold fra 

generaldirektøren for GD AGRI i 

generaldirektoratets årlige aktivitetsrapport 

af 31. marts 2014: 

1. er bekymret over antallet af forbehold, 

som generaldirektøren for GD AGRI har 

taget i generaldirektoratets årlige 

aktivitetsrapport af 31. marts 2014: 

– ABB02 - Markedsforanstaltninger: 

198,3 mio. EUR risikobehæftet; syv 

støtteordninger i ni medlemsstater med 11 

elementer, for hvilke der er taget 

forbehold; Polen 77,6 mio. EUR, Spanien 

54 mio. EUR, Frankrig 32,4 mio. EUR, 

Nederlandene 16,4 mio. EUR, Det 

Forenede Kongerige 8,5 mio. EUR, Italien 

5 mio. EUR, Den Tjekkiske Republik 2 

mio. EUR, Østrig 1,9 mio. EUR, Sverige 

0,5 mio. EUR 

– ABB02 - Markedsforanstaltninger: 

198,3 mio. EUR risikobehæftet; syv 

støtteordninger i ni medlemsstater med 11 

elementer, for hvilke der er taget 

forbehold; Polen 77,6 mio. EUR, Spanien 

54 mio. EUR, Frankrig 32,4 mio. EUR, 

Nederlandene 16,4 mio. EUR, Det 

Forenede Kongerige 8,5 mio. EUR, Italien 

5 mio. EUR, Den Tjekkiske Republik 2 

mio. EUR, Østrig 1,9 mio. EUR, Sverige 

0,5 mio. EUR 

– ABB 03 - Direkte betalinger: 652 

mio. EUR risikobehæftet; 20 

betalingsorganer, der dækker 6 berørte 

medlemsstater: Spanien (15 ud af 17 

betalingsorganer) 153 mio. EUR, Frankrig 

203,4 mio. EUR, UK PRA England 118 

mio. EUR, Grækenland 117,8 mio. EUR, 

– ABB 03 - Direkte betalinger: 652 

mio. EUR risikobehæftet; 20 

betalingsorganer, der dækker 6 berørte 

medlemsstater: Spanien (15 ud af 17 

betalingsorganer) 153 mio. EUR, Frankrig 

203,4 mio. EUR, UK PRA England 118 

mio. EUR, Grækenland 117,8 mio. EUR, 
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Ungarn 36,6 mio. EUR, Portugal 28 mio. 

EUR 

Ungarn 36,6 mio. EUR, Portugal 28 mio. 

EUR 

– ABB 04 - Udgifter til udvikling af 

landdistrikter: 599 mio. EUR 

risikobehæftet; 31 betalingsorganer, der 

dækker 19 berørte medlemsstater: Belgien, 

Bulgarien (56,8 mio. EUR), Cypern, 

Tyskland (Bayern, Brandenburg), 

Danmark, Spanien (Andalusien, Asturias, 

Castilla la Mancha, Castilla y Léon, 

FOGGA Galicia, Madrid), Finland, 

Frankrig (ODARC, ASP (70,3 mio. EUR)), 

Det Forenede Kongerige (SGRPID 

Skotland, RPA England), Grækenland, 

Irland, Italien (AGEA 52,6 mio. EUR), 

AGREA Emilia-Romagna, OPR 

Lombardiet, OPPAB Bolzano, ARCEA 

Calabrien), Luxembourg, Nederlandene, 

Polen (56,7 mio. EUR), Portugal (51,7 

mio. EUR), Rumænien (138,9 mio. EUR) 

og Sverige 

– ABB 04 - Udgifter til udvikling af 

landdistrikter: 599 mio. EUR 

risikobehæftet; 31 betalingsorganer, der 

dækker 19 berørte medlemsstater: Belgien, 

Bulgarien (56,8 mio. EUR), Cypern, 

Tyskland (Bayern, Brandenburg), 

Danmark, Spanien (Andalusien, Asturias, 

Castilla la Mancha, Castilla y Léon, 

FOGGA Galicia, Madrid), Finland, 

Frankrig (ODARC, ASP (70,3 mio. EUR)), 

Det Forenede Kongerige (SGRPID 

Skotland, RPA England), Grækenland, 

Irland, Italien (AGEA 52,6 mio. EUR), 

AGREA Emilia-Romagna, OPR 

Lombardiet, OPPAB Bolzano, ARCEA 

Calabrien), Luxembourg, Nederlandene, 

Polen (56,7 mio. EUR), Portugal (51,7 

mio. EUR), Rumænien (138,9 mio. EUR) 

og Sverige 

– ABB 05: 2,6 mio. risikobehæftet - 

IPARD-udgifter vedrørende Tyrkiet; 

– ABB 05: 2,6 mio. risikobehæftet - 

IPARD-udgifter vedrørende Tyrkiet; 

 
anerkender, at skønt disse forbehold er 

tegn på mangler i medlemsstaternes 

kontrolsystemer, er de også et effektivt 

redskab, som Kommissionen benytter til at 

fremskynde handling fra 

medlemsstaternes side for at afhjælpe 

manglerne og dermed beskytte Unionens 

budget; glæder sig over, at forbeholdene i 

den årlige aktivitetsrapport for 2013 var 

mere målrettede end i de foregående år; 

henstiller, at Kommissionen overvåger 

gennemførelsen af de handlingsplaner, 

der er iværksat som følge af disse 

forbehold, fortsat anvender sine egne 

forebyggende og korrigerende 

instrumenter til at beskytte Unionens 

budget og rapporterer til Parlamentet, 

således at dens overvågning af de trufne 

foranstaltninger gør det muligt at udrydde 

de identificerede mangler, og det bliver 

muligt, især i offentlighedens øjne, at 

retfærdiggøre beslutningen om at meddele 
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decharge; 

 
 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/8 

Ændringsforslag  8 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 37 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

37. bemærker, at der er oprettet 14 

finansieringstekniske instrumenter i 

medlemsstaterne under Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne; bemærker, at der er 

udbetalt 443,77 mio. EUR til banker i 

Rumænien, Bulgarien, Grækenland, 

Italien og Litauen fra Unionens budget 

frem til udgangen af 2013; udtrykker 

bekymring over, at ikke en eneste euro af 

dette beløb er nået frem til de endelige 

støttemodtagere; bemærker, at der fra seks 

finansieringstekniske instrumenter, som er 

oprettet under Den Europæiske 

Fiskerifond, blev udbetalt 72,37 mio. EUR 

til banker i Grækenland, Rumænien, 

Bulgarien, Estland, Letland og 

Nederlandene; bemærker, at det kun er i 

Letland, at de disponible beløb er blevet 

udbetalt fuldt ud til de endelige 

støttemodtagere, mens der i Rumænien kun 

er udbetalt 28 % til de endelige 

støttemodtagere, 77 % i Bulgarien, 91 % i 

Estland og slet intet i Nederlandene og 

Grækenland
92
; 

37. bemærker, at der er oprettet 14 

finansieringstekniske instrumenter i 

medlemsstaterne under Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne; bemærker, at der er 

overført 443,77 mio. EUR fra programmer 

for udvikling af landdistrikter til 

finansielle instrumenter ved udgangen af 

2013; noterer sig, at 429 mio. EUR ud af 

510 mio. EUR, der var forpligtet i 

programmerne for udvikling af 

landdistrikterne 2007-2013 til finansielle 

instrumenter, rent faktisk blev udbetalt til 

1 981 støttemodtagere i de seks 

pågældende medlemsstater frem til den 

31. december 2013; bemærker, at der fra 

seks finansieringstekniske instrumenter, 

som er oprettet under Den Europæiske 

Fiskerifond, blev udbetalt 72,37 mio. EUR 

til banker i Grækenland, Rumænien, 

Bulgarien, Estland, Letland og 

Nederlandene; bemærker, at det kun er i 

Letland, at de disponible beløb er blevet 

udbetalt fuldt ud til de endelige 

støttemodtagere, mens der i Rumænien kun 

er udbetalt 28 % til de endelige 

støttemodtagere, 77 % i Bulgarien, 91 % i 

Estland og slet intet i Nederlandene og 

Grækenland
92
; 

92
 Oplysninger leveret af næstformand i 

Kommissionen, Kristalina Georgieva, i 

92
 Oplysninger leveret af næstformand i 

Kommissionen, Kristalina Georgieva, i 
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forbindelse med dechargeproceduren. forbindelse med dechargeproceduren. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/9 

Ændringsforslag  9 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Forslag til beslutning 

Underoverskrift efter punkt 49 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

De medlemsstater, der præsterer dårligst Medlemsstaternes præstationer 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/10 

Ændringsforslag  10 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 51 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

51. gør opmærksom på, at Slovakiet, Det 

Forenede Kongerige og Spanien har de 

højeste fejlprocenter ifølge de tal, 

Revisionsretten har fremlagt vedrørende 

beløbene for og procentdelen af 

risikobehæftede midler for så vidt angår 

Den Europæiske Regionale 

Udviklingsfond, Den Europæiske 

Socialfond og Samhørighedsfonden 

(kildedata, der indgår i de årlige 

aktivitetsrapporter 2013 for GD for 

Beskæftigelse, Sociale Anliggender og 

Inklusion og GD for Regionalpolitik og 

Bypolitik); 

51. gør opmærksom på, at ifølge de tal, der 

er fremlagt i den årlige aktivitetsrapport 

2013 fra GD for Regionalpolitik og 

Bypolitik, er risikoen for fejl som et 

vægtet gennemsnit af beregningen for 

hvert af de operationelle programmer, der 

støttes af Den Europæiske Regionale 

Udviklingsfond og Samhørighedsfonden, 

under 1 % i Luxembourg (0,03 %), 

Finland (0,29 %), Estland (0,43 %), Malta 

(0,89 %) og Portugal (0,88 %), og at 

procentsatsen er 5 % eller derover i 

Slovenien (5 %), Spanien (6,18 %) og 

Slovakiet (11,48 %); 

Or. en 



 

AM\1058946DA.doc  PE555.121v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

22.4.2015 A8-0101/11 

Ændringsforslag  11 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 51 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 51 a. gør opmærksom på, at ifølge de tal, 

der er fremlagt i den årlige 

aktivitetsrapport 2013 fra GD for 

Beskæftigelse, Sociale Anliggender og 

Inklusion er risikoen for fejl som et 

vægtet gennemsnit af beregningen for 

hvert af de operationelle programmer, der 

støttes af Den Europæiske Socialfond, 

under 1 % i Østrig og Danmark (0,8 %), 

Bulgarien og Polen (0,6 %), Estland 

(0,4 %), Finland (0,1 %), Ungarn og 

Malta (0,9 %), og at denne procentsats er 

5 % eller derover i Rumænien (6,6 %), 

Det Forenede Kongerige (8,8 %) og 

Belgien (9,3 %); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/12 

Ændringsforslag  12 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 52 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

52. gør opmærksom på, at Rumænien, 

Bulgarien og Portugal har de højeste 

fejlprocenter ifølge de tal, Revisionsretten 

har fremlagt vedrørende beløbene for og 

procentdelen af risikobehæftede midler 

for så vidt angår Den Europæiske 

Garantifond for Landbruget og Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne (kildedata, der indgår 

i den årlige aktivitetsrapport 2013 for GD 

for Landbrug og Udvikling af 

Landdistrikterne); 

52. gør opmærksom på, at ifølge de tal, der 

er fremlagt i bilagene til den årlige 

aktivitetsrapport 2013 for GD AGRI, er 

den justerede restfejlrisiko for hver sektor 

som følger: 

 - markedsforanstaltninger: under 1 % i 

Belgien (0,92 %), Bulgarien (0,91 %) og 

Ungarn (0,41 %), Irland (0,90 %), 

Luxembourg (0,85 %), Letland (0,65 %), 

Rumænien (0,95 %) og Slovakiet 

(0,08 %), over 5 % i Østrig (8,57 %), 

Tjekkiet (14,48 %), Spanien (10,89 %), 

Frankrig (6,37 %), Nederlandene 

(19,40 %), Polen (19,05 %) og Det 

Forenede Kongerige (20,21 %); 

 - direkte betalinger: under 1 % i Belgien 

(0,14 %), Tjekkiet (0,39 %), Tyskland 

(0,63 %), Estland (0,94 %), Malta 

(0,03 %), Polen (0,97 %), Sverige (0,41 %) 

og Slovenien (0,85 %) og over 5 % i 

Grækenland (5,17 %); 
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 - udvikling af landdistrikterne: i ingen af 

medlemsstaterne er den justerede 

restfejlprocent under 1 %, og kun i 

Tyskland, Estland og Malta er den under 

2 %, den er over 5 % i Bulgarien 

(14,36 %), Danmark (6,60 %), Frankrig 

(7,26 %), Grækenland (12,37 %), Italien 

(5,10 %), Luxembourg (6,31 %), 

Nederlandene (5,77 %), Portugal (7,87 %), 

Rumænien (11,43 %) og Sverige (5,04 %); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/13 

Ændringsforslag  13 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 70 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

70. beklager, at betalingerne fra Den 

Europæiske Garantifond for Landbruget 

(EGFL) ikke var uden væsentlig 

fejlforekomst i 2013, idet Revisionsretten 

anslog den mest sandsynlige fejlprocent til 

at være 3,6 % (3,8 % i 2012)
101

, og at to ud 

af de fem undersøgte kontrolsystemer 

vedrørende de udgiftsførte betalinger blev 

anset for at være ineffektive, to delvis 

effektive, og kun ét blev anset for at være 

effektivt; 

70. beklager, at betalingerne fra Den 

Europæiske Garantifond for Landbruget 

(EGFL) ikke var uden væsentlig 

fejlforekomst i 2013, idet Revisionsretten 

anslog den mest sandsynlige fejlprocent til 

at være 3,6 % (3,8 % i 2012)
101

, men 

anerkender, at fejlprocenten er faldet fra 

2012 til 2013, og opfordrer Kommissionen 

og medlemsstaterne til at sikre, at der er 

effektive kontrolsystemer for udgiftsførte 

betalinger; 

__________________ __________________ 

101 
Frekvensen steg temmelig væsentligt: 

fra 41 % i 2012 til 61 % i 2013. 

101 
Frekvensen steg temmelig væsentligt: 

fra 41 % i 2012 til 61 % i 2013. 

Or. en 



 

AM\1058946DA.doc  PE555.121v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

22.4.2015 A8-0101/14 

Ændringsforslag  14 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 81 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

81. gør opmærksom på, at de fem 

betalingsorganer med den højeste 

fejlprocent var: 

udgår 

1. Det Forenede 

Kongerige, RPA 

5,66 % 

(medlemsstatens 

indberetning: 

0,67 %) 

 

2. Grækenland, 

OKEPE 

5,17 % 

(medlemsstatens 

indberetning: 

0,83 %) 

 

3. Spanien, 

AVGA 

4,71 % 

(medlemsstatens 

indberetning: 

1,93 %) 

 

 

4. Portugal, 

IFAP 

4,37 % 

(medlemsstatens 

indberetning: 

0,82 %) 

 

5. Rumænien, 

PIAA 

4,27 % 

(medlemsstatens 

indberetning: 

1,77 %) 

 

Or. en 


