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22.4.2015 A8-0101/5 

Ändringsförslag  5 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och 
genomförandeorganen 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Förslag till resolution 
Skäl Ea (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ea. År 2013 för kommissionen utgör 
slutet på en flerårig 
programplaneringsperiod  för vilken den 
nya kommissionen inte kan hållas 
ansvarig. Parlamentet kan endast 
rekommendera att man tar till sig 
lärdomarna, särskilt inom 
ansvarsfrihetsförfarandet och mot 
bakgrund av den finansiella och sociala 
krisen. 2013 är ett historiskt år när det 
gäller effekter och förändringar i politiska 
och ekonomiska utmaningar, vilket 
tvingar oss alla att se över våra 
prioriteringar och uppnådda resultat. De 
framsteg som gjorts välkomnas och 
kommissionen uppmanas, liksom andra 
institutioner, att rikta in sig på resultat 
när det gäller transparens och goda 
styrelseformer i Europa. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 
22.4.2015 A8-0101/6 

Ändringsförslag  6 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och 
genomförandeorganen 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Förslag till resolution 
Underrubrik efter skäl E 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Delad förvaltning: Brister i kommissionens 
och medlemsstaternas förvaltning 

Delad och decentraliserad förvaltning: 
Brister i kommissionens och 
medlemsstaternas förvaltning 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/7 

Ändringsförslag  7 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och 
genomförandeorganen 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet kan inte politiskt 
säkerställa att de kontrollförfaranden som 
kommissionen och medlemsstaterna har 
genomfört garanterar att alla 
transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna är lagliga och korrekta 
inom området jordbruk och 
landsbygdsutveckling, vilket visas av 
följande reservationer som 
generaldirektören för GD Jordbruk och 
landsbygdsutveckling utfärdade i 
generaldirektoratets årliga 
verksamhetsrapport av den 31 mars 2014. 

1. Europaparlamentet är oroat över antalet 
reservationer som generaldirektören för 
GD Jordbruk och landsbygdsutveckling 
har lämnat i sin årliga verksamhetsrapport 
av den 31 mars 2014. 

– Verksamhetsbaserad budgetering 02 – 
marknadsåtgärder: 198,3 miljoner EUR i 
riskzonen. Sju stödordningar i nio 
medlemsstater med 11 reservationspunkter: 
Polen 77,6 miljoner EUR, Spanien 
54 miljoner EUR, Frankrike 32,4 miljoner 
EUR, Nederländerna 16,4 miljoner EUR, 
Förenade kungariket 8,5 miljoner EUR, 
Italien 5 miljoner EUR, Tjeckien 
2 miljoner EUR, Österrike 1,9 miljoner 
EUR, Sverige 0,5 miljoner EUR. 

– Verksamhetsbaserad budgetering 02 – 
marknadsåtgärder: 198,3 miljoner EUR i 
riskzonen. Sju stödordningar i nio 
medlemsstater med 11 reservationspunkter: 
Polen 77,6 miljoner EUR, Spanien 
54 miljoner EUR, Frankrike 32,4 miljoner 
EUR, Nederländerna 16,4 miljoner EUR, 
Förenade kungariket 8,5 miljoner EUR, 
Italien 5 miljoner EUR, Tjeckien 
2 miljoner EUR, Österrike 1,9 miljoner 
EUR, Sverige 0,5 miljoner EUR. 

– Verksamhetsbaserad budgetering 03 – 
direktbetalningar: 652 miljoner EUR i 
riskzonen. Tjugo utbetalande organ och 
sex berörda medlemsstater: Spanien 
(femton av sjutton utbetalande organ) 

– Verksamhetsbaserad budgetering 03 – 
direktbetalningar: 652 miljoner EUR i 
riskzonen. Tjugo utbetalande organ och 
sex berörda medlemsstater: Spanien 
(femton av sjutton utbetalande organ) 
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153 miljoner EUR, Frankrike 
203,4 miljoner EUR, Förenade kungariket 
utom England 118 miljoner EUR, 
Grekland 117,8 miljoner EUR, Ungern 
36,6 miljoner EUR och Portugal 
28 miljoner EUR. 

153 miljoner EUR, Frankrike 
203,4 miljoner EUR, Förenade kungariket 
utom England 118 miljoner EUR, 
Grekland 117,8 miljoner EUR, Ungern 
36,6 miljoner EUR och Portugal 
28 miljoner EUR. 

– Verksamhetsbaserad budgetering 04 – 
utgifter för landsbygdsutveckling: 
599 miljoner EUR i riskzonen. Trettioett 
utbetalande organ och 19 berörda 
medlemsstater: Belgien, Bulgarien 
(56,8 miljoner EUR), Cypern, Tyskland 
(Bayern, Brandenburg), Danmark, Spanien 
(Andalusien, Asturien, Castilla la Mancha, 
Castilla y Léon, FOGGA Galicien, 
Madrid), Finland, Frankrike (ODARC, 
ASP (70,3 miljoner EUR)), Förenade 
kungariket (SGRPID Skottland, RPA 
England), Grekland, Irland, Italien (AGEA 
(52,6 miljoner EUR), AGREA Emilia-
Romagna, OPR Lombardiet, OPPAB 
Bolzano, ARCEA Kalabrien), Luxemburg, 
Nederländerna, Polen (56,7 miljoner EUR), 
Portugal (51,7 miljoner EUR), Rumänien 
(138,9 miljoner EUR) och Sverige. 

– Verksamhetsbaserad budgetering 04 – 
utgifter för landsbygdsutveckling: 
599 miljoner EUR i riskzonen. Trettioett 
utbetalande organ och 19 berörda 
medlemsstater: Belgien, Bulgarien 
(56,8 miljoner EUR), Cypern, Tyskland 
(Bayern, Brandenburg), Danmark, Spanien 
(Andalusien, Asturien, Castilla la Mancha, 
Castilla y Léon, FOGGA Galicien, 
Madrid), Finland, Frankrike (ODARC, 
ASP (70,3 miljoner EUR)), Förenade 
kungariket (SGRPID Skottland, RPA 
England), Grekland, Irland, Italien (AGEA 
(52,6 miljoner EUR), AGREA Emilia-
Romagna, OPR Lombardiet, OPPAB 
Bolzano, ARCEA Kalabrien), Luxemburg, 
Nederländerna, Polen (56,7 miljoner EUR), 
Portugal (51,7 miljoner EUR), Rumänien 
(138,9 miljoner EUR) och Sverige. 

– Verksamhetsbaserad budgetering 05: 
2,6 miljoner EUR i riskzonen – Ipard-
utgifter för Turkiet. 

– Verksamhetsbaserad budgetering 05: 
2,6 miljoner EUR i riskzonen – Ipard-
utgifter för Turkiet. 

 Europaparlamentet konstaterar att dessa 
reservationer visserligen är en indikation 
på brister i medlemsstaternas 
kontrollsystem men de är också ett 
effektivt instrument som kommissionen 
använder för att påskynda åtgärder från 
medlemsstaternas sida att rätta till dessa 
brister och därmed skydda unionens 
budget. Parlamentet välkomnar att 
reservationerna i 2013 års 
verksamhetsrapport är precisare än under 
tidigare år. Parlamentet rekommenderar 
att kommissionen övervakar 
genomförandet av de handlingsplaner 
som upprättats till följd av dessa 
reservationer, fortsätter att använda sina 
egna förebyggande och korrigerande 
instrument för att skydda unionens budget 
och rapporterar till parlamentet så att det 
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kan övervaka de åtgärder som vidtas för 
att eliminera de identifiera bristerna, 
vilket gör att ett beslut om att bevilja 
ansvarsfrihet ser motiverat ut i 
allmänhetens ögon.  

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/8 

Ändringsförslag  8 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och 
genomförandeorganen 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 37 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

37. Europaparlamentet konstaterar att 14 
finansieringstekniska instrument har 
inrättats i medlemsstaterna inom ramen för 
fonden för landsbygdsutveckling. 
Parlamentet konstaterar att 443,77 miljoner 
EUR hade betalats ut till banker i 
Rumänien, Bulgarien, Grekland, Italien 
och Litauen från unionens budget fram 
till slutet av 2013. Parlamentet känner oro 
över att inte en enda euro av det här 
beloppet har nått slutmottagarna. 
Parlamentet konstaterar att för sex 
finansiella finansieringstekniska instrument 
som har inrättats under Europeiska 
fiskerifonden betalades 72,37 miljoner 
EUR ut till banker i Grekland, Rumänien, 
Bulgarien, Estland, Lettland och 
Nederländerna. Parlamentet noterar att de 
tillgängliga beloppen endast betalades ut i 
sin helhet till slutmottagare i Lettland, 
medan endast 28 % av medlen i Rumänien 
betalades ut till slutmottagarna, 77 % i 
Bulgarien, 91 % i Estland och ingenting i 
Nederländerna och Grekland1. 

37. Europaparlamentet konstaterar att 14 
finansieringstekniska instrument har 
inrättats i medlemsstaterna inom ramen för 
fonden för landsbygdsutveckling. 
Parlamentet konstaterar att 443,77 miljoner 
EUR hade överförts från 
landsbygdsutvecklingsprogram till 
finansiella instrument i slutet av 2013. 
Parlamentet noterar att 429 miljoner EUR 
av 510 miljoner EUR i åtaganden för 
finansiella instrument inom 
landsbygdsutvecklingsprogram under 
perioden 2007–2013 utbetalades till 1 981 
mottagare i sex olika medlemsstater fram 
till 31 december 2013. Parlamentet 
konstaterar att för sex finansiella 
finansieringstekniska instrument som har 
inrättats under Europeiska fiskerifonden 
betalades 72,37 miljoner EUR ut till banker 
i Grekland, Rumänien, Bulgarien, Estland, 
Lettland och Nederländerna. Parlamentet 
noterar att de tillgängliga beloppen endast 
betalades ut i sin helhet till slutmottagare i 
Lettland, medan endast 28 % av medlen i 
Rumänien betalades ut till slutmottagarna, 
77 % i Bulgarien, 91 % i Estland och 
ingenting i Nederländerna och Grekland1. 

_________________________ ________________________ 
1 Information som lämnades av 1 Information som lämnades av 
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kommissionens vice ordförande Kristalina 
Georgieva under förfarandet för beviljande 
av ansvarsfrihet. 

kommissionens vice ordförande Kristalina 
Georgieva under förfarandet för beviljande 
av ansvarsfrihet. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/9 

Ändringsförslag  9 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och 
genomförandeorganen 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Förslag till resolution 
Underrubrik efter punkt 49 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

De sämst presterande medlemsstaterna Medlemsstaternas resultat 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/10 

Ändringsförslag  10 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och 
genomförandeorganen 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 51 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

51. Europaparlamentet påpekar att 
Slovakien, Förenade kungariket och 
Spanien har högst felnivåer enligt siffror 
från revisionsrätten när det gäller 
storleken på och andelen riskmedel i 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden (enligt uppgifter i 
2013 års årliga verksamhetsrapporter 
från generaldirektoratet för 
sysselsättning, socialpolitik och 
inkludering samt generaldirektoratet för 
regional- och stadspolitik). 

51. Europaparlamentet påpekar att enligt 
de siffror som lämnats i 2013 års 
verksamhetsrapport från GD Regional- 
och stadspolitik ligger risken för fel såsom 
ett viktat genomsnitt för uppskattningen 
av varje operativt program som fått stöd 
av Europeiska regionala utvecklingsfonden 
och Sammanhållningsfonden under 1 % i 
Luxembourg (0,03 %), Finland (0,29 %), 
Estland (0,43 %), Malta (0,89 %) and 
Portugal (0,88 %) och att denna 
procentandel är 5 % eller mer i Slovenien 
(5 %), Spanien (6,18 %) och Slovakien 
(11,48 %). 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/11 

Ändringsförslag  11 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och 
genomförandeorganen 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 51a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 51a. Europaparlamentet påpekar att 
enligt de siffror som lämnats i 2013 års 
verksamhetsrapport från GD 
Sysselsättning, socialpolitik och 
inkludering ligger risken för fel såsom ett 
viktat genomsnitt för uppskattningen av 
varje operativt program som fått stöd av 
Europeiska socialfonden under 1 % i 
Österrike och Danmark (0,8 %), 
Bulgarien och  Polen (0,6 %), Estland 
(0,4 %), Finland (0,1 %), Ungern och 
Malta (0,9 %) och att denna procentandel 
är 5 % eller mer i Rumänien (6,6 %), 
Förenade kungariket (8,8 %) och Belgien 
(9,3 %). 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/12 

Ändringsförslag  12 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och 
genomförandeorganen 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 52 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

52. Europaparlamentet påpekar att 
Rumänien, Bulgarien och Portugal har 
högst felnivåer enligt siffror från 
revisionsrätten när det gäller storleken på 
och andelen riskmedel i Europeiska 
garantifonden för jordbruket och 
Europeiska jordbruksfonden för regional 
utveckling (enligt uppgifter i 2013 års 
årliga verksamhetsrapporter från 
generaldirektoratet för jordbruk och 
landsbygdsutveckling). 

52. Europaparlamentet betonar att enligt 
siffror i bilagorna till 2013 års 
verksamhetsrapport från 
generaldirektoratet för jordbruk och 
landsbygdsutveckling är den justerade 
kvarstående riskprocenten för var och en 
av följande sektorer följande: 

 - Marknadsåtgärder: under 1 % i Belgien 
(0,92 %), Bulgarien  (0,91 %) Ungern  
(0,41 %), Irland (0,90 %), Luxemburg 
(0,85 %), Lettland (0,65 %), Rumänien 
(0,95 %) och Slovakien (0,08 %), över 5 % 
i Österrike (8,57 %), Tjeckien (14,48 %), 
Spanien (10,89 %), Frankrike (6,37 %),  
Nederländerna (19,40 %), Polen (19,05 
%) och Förenade kungariket (20,21 %). 

 - Direktbetalningar: under 1 % i Belgien 
(0,14 %), Tjeckien (0,39 %), Tyskland 
(0,63 %), Estland (0,94 %), Malta (0,03 
%), Polen (0,97 %), Sverige (0,41 %) och 
Slovenien (0,85 %) och under 5 % i 
Grekland (5,17 %). 

 - Landsbygdens utveckling: Den justerade 
kvarstående felprocenten är inte under 1 
% i någon medlemsstat och bara i 
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Tyskland, Estland och Malta är den under 
2 %. Den är över 5 % i Bulgarien (14,36 
%), Danmark (6,60 %), Frankrike (7,26 
%), Grekland (12,37 %), Italien (5,10 %), 
Luxemburg (6,31 %), Nederländerna 
(5,77 %), Portugal (7,87 %), Rumänien 
(11,43 %) och Sverige (5,04 %). 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/13 

Ändringsförslag  13 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och 
genomförandeorganen 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 70 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

70. Europaparlamentet beklagar att 
betalningarna från Europeiska 
garantifonden för jordbruket (EGFJ) inte är 
utan väsentliga fel under 2013, den mest 
sannolika felprocenten uppskattas av 
revisionsrätten till 3,6 % (3,8 % under 
2012)1 och att av de fem kontrollsystem 
som granskades för kostnadsförda 
betalningar var två ineffektiva, två delvis 
effektiva och endast ett ansågs som 
effektivt. 

70. Europaparlamentet beklagar att 
betalningarna från Europeiska 
garantifonden för jordbruket (EGFJ) inte är 
utan väsentliga fel under 2013, den mest 
sannolika felprocenten uppskattas av 
revisionsrätten till 3,6 % (3,8 % under 
2012)1 men konstaterar att felprocenten 
har minskat från 2012 till 2013 och 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att säkerställa effektiva 
kontrollsystem för de kostnadsförda 
betalningarna. 

__________________ __________________ 
1 Frekvensen ökade avsevärt: Från 41 % 
under 2012 till 61 % 2013. 

1 Frekvensen ökade avsevärt: Från 41 % 
under 2012 till 61 % 2013. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/14 

Ändringsförslag  14 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och 
genomförandeorganen 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 81 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

81. Europaparlamentet påpekar att de fem 
utbetalande organen som hade de högsta 
felprocenten var: 

utgår 

1. Förenade 
kungariket, RPA 

5,66 % 
(medlemsstater 
(MS) anmälan: 
0,67 %) 

 

2. Grekland, 
OKEPE 

5,17 % (MS 
anmälan: 0,83 
%) 

 

3. Spanien, 
AVGA 

4,71 % (MS 
anmälan: 1,93 
%) 

 

4. Portugal, 
IFAP 

4,37 % (MS 
anmälan: 0,82 
%) 

 

5. Rumänien, 
PIAA 

4,27 % (MS 
anmälan: 1,77 
%) 

 

Or. en 

 
 


