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22.4.2015 A8-0101/15 

Ændringsforslag  15 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, 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 

Punkt 82 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

82. beklager, at den nuværende retlige 

ramme ikke fastsætter sanktioner for 

ukorrekt eller svigagtig indberetning
104

 

fra betalingsorganernes side; 

82. opfordrer Kommissionen til at benytte 

alle til rådighed værende midler, 

herunder aktiv overvågning af de nye 

godkendelsesorganers arbejde med 

lovlighed og formel rigtighed, til at 

forbedre kvaliteten af medlemsstaternes 

kontroller og dermed pålideligheden af 

deres kontrolstatistikker; 

__________________ __________________ 

104
 Kommissionens svar på skriftligt 

spørgsmål nr. 11, CONT-udvalgets høring 

af kommissær Phil Hogan den 1. 

december 2014. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/16 

Ændringsforslag  16 

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 90 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

90. bemærker, at de medlemsstater, der 

har præsteret dårligst med hensyn til 

inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb 

ifølge de data, der fremlægges i GD 

AGRI's årlige aktivitetsrapport for 

2013
106

, er Bulgarien med en 

inddrivelsesrate på 4 %, 21 % i 

Grækenland, 25 % i Frankrig, 25 % i 

Slovenien, 27 % i Slovakiet og 33 % i 

Ungarn; er bekymret over de lave 

inddrivelsesniveauer på visse områder og 

anmoder om en rapport fra Kommissionen 

om årsagerne dertil og mulighederne for at 

opnå forbedringer; 

90. er bekymret over de visse steder lave 

inddrivelsesniveauer og anmoder om en 

rapport fra Kommissionen om årsagerne 

dertil og mulighederne for at opnå 

forbedringer; 

__________________ __________________ 

106
 GD AGRI's årlige aktivitetsrapport for 

2013, bilag 10, tabel 51: "nye sager, der 

er åbne siden 2007". 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/17 

Ændringsforslag  17 

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 107 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

107. henstiller, at Kommissionen aktivt 

overvåger gennemførelsen af afhjælpende 

foranstaltninger vedrørende manglerne i 

det kontrolsystem, der gælder for EU-støtte 

til producentsammenslutninger for frugt og 

grønt i Polen, Østrig, Nederlandene og Det 

Forenede Kongerige; 

107. henstiller, at Kommissionen aktivt 

overvåger gennemførelsen af afhjælpende 

foranstaltninger vedrørende manglerne i 

det kontrolsystem, der gælder for EU-støtte 

til anerkendelse af 

producentsammenslutninger for frugt og 

grønt i Polen, og i de operationelle 

programmer for producentorganisationer 

i Østrig, Nederlandene og Det Forenede 

Kongerige; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/18 

Ændringsforslag  18 

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 133 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

133. gør opmærksom på, at de største risici 

i forbindelse med overholdelsen af EFRU 

og Samhørighedsfonden vedrører: fejl i 

forbindelse med offentlige udbud (39 %), 

ikke-støtteberettigede projekter/aktiviteter 

eller støttemodtagere (22 %), ikke-

støtteberettigede udgifter medtaget i 

omkostningsanmeldelser (21 %) samt 

manglende overholdelse af reglerne om 

statsstøtte; 

133. gør opmærksom på, at for så vidt 

angår EFRU og Samhørighedsfonden samt 

for udgifter til mobilitet, transport og 

energi vedrører de største fejlrisici 

manglende overholdelse af reglerne om 

offentlige udbud og ikke-støtteberettigede 

projekter og ikke-støtteberettigede 

udgifter; glæder sig over, at 

Kommissionen har truffet 

foranstaltninger til at afbøde disse risici, 

og opfordrer den til fortsat at yde 

vejledning og tilvejebringe uddannelse for 

forvaltningsmyndighederne vedrørende de 

identificerede risici; forventer, at de nye 

forordninger og regler for 

programmeringsperioden 2014-2020 vil 

bidrage til at reducere risikoen for fejl og 

til at opnå bedre resultater gennem en 

forenkling og præcisering af 

procedurerne; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/19 

Ændringsforslag  19 

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 134 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

134. bemærker, at medlemsstaternes 

myndigheder fremsendte 322 nationale 

revisionserklæringer vedrørende deres 

operationelle programmer, og at disse 

erklæringer i 209 tilfælde (65 %) angav en 

fejlforekomst på under 2 %; noterer sig, at 

Kommissionen, da den kontrollerede 

oplysningerne, kun kunne bekræfte 

medlemsstaternes indberetning af 

fejlprocenterne i 78 nationale 

revisionserklæringer; noterer sig, at 

Kommissionen var nødt til at korrigere 

244 revisionserklæringer
116

; anmoder 

Kommissionen om fremover at redegøre 

for alle detaljer vedrørende ændringer af 

fejlprocenter, som GD REGIO foretager; 

134. bemærker, at medlemsstaternes 

myndigheder fremsendte 322 nationale 

revisionserklæringer vedrørende deres 

operationelle programmer, og at disse 

erklæringer i 209 tilfælde (65 %) angav en 

fejlforekomst på under 2 %; påpeger, at 

generaldirektoratet overordnet set har 

vurderet 89 % af de indberettede 

fejlforekomster som værende en pålidelig 

informationskilde til at beregne risikoen i 

forbindelse med betalingerne i 2013, ved 

at validere de fejlprocenter, der blev 

indberettet i de årlige kontrolrapporter, 

for så vidt angår 68 % af de indberettede 

satser eller ved at kunne genberegne 

fejlprocenten på grundlag af alle de 

oplysninger, som stilles til rådighed af 

revisionsmyndigheden og er valideret af 

generaldirektoratets revisorer, i 21 % af 

tilfældene; bemærker, at GD REGIO efter 

analysen af de årlige kontrolrapporter 

finder, at det kan bekræfte 

revisionsudtalelserne fra 

revisionsmyndighederne for 304 

programmer (94 %); 

__________________ __________________ 

116
Jf. GD REGIO's årlige aktivitetsrapport 

for 2013, bilaget, s. 41. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/20 

Ændringsforslag  20 

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 135 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

135. konstaterer, at Kommissionen fandt, 

at alle nationalt reviderede fejlprocenter i 

indberetningerne fra Slovakiet var 

upålidelige, 10 ud af 15 fejlprocenter i 

indberetningerne fra Ungarn, to ud af syv 

i indberetningerne fra Bulgarien og en ud 

af fire i indberetningerne fra Belgien; 

anmoder Kommissionen om at 

anskueliggøre, hvorvidt og hvordan de 

faste korrektioner, der blev pålagt for at 

beskytte Unionens budget (25 % i ét 

program og 10 % i ni programmer i 

Slovakiet, to i Bulgarien og Italien og ét i 

Belgien), rettede op på situationen; 

135. konstaterer, at GD REGIO fandt: 

 - at alle nationalt reviderede fejlprocenter 

for OP'er indberettet af seks 

medlemsstater (Østrig, Finland, Frankrig, 

Luxembourg, Portugal og Nederlandene) 

var pålidelige 

 - at alle nationale reviderede fejlprocenter 

for OP'er indberettet af to medlemsstater 

(Slovakiet og Slovenien) var 

"upålidelige/faste korrektioner" 

 - at de nationalt reviderede fejlprocenter 

for OP'er indberettet af hovedparten af 

medlemsstaterne var enten pålidelige eller 

pålidelige, men med behov for 

omberegning 

 - at de nationalt reviderede fejlprocenter 
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indberettet af seks medlemsstater 

(Belgien, Bulgarien, Tyskland, Ungarn, 

Italien og Det Forenede Kongerige) var 

pålidelige og/eller 

"pålidelige/omberegnet" for visse OP'er 

og "upålidelige/faste korrektioner" for de 

øvrige OP'er; 

__________________ __________________ 

117
Jf. GD REGIO's årlige aktivitetsrapport 

for 2013, bilaget, s. 42. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/21 

Ændringsforslag  21 

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 136 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

136. understreger, at indberetningen af 

fejl i følgende operationelle programmer 

var særligt upålidelig: 

udgår 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/22 

Ændringsforslag  22 

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 141 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

141. støtter fuldt ud Kommissionens 

politik med afbrydelse og suspension af 

betalingerne; 

141. støtter kraftigt afbrydelse og 

suspension af betalingerne, når 

Kommissionen udelukkende anvender 

denne mulighed som et middel til at 

forebygge uregelmæssigheder; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/23 

Ændringsforslag  23 

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 146 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

146. bemærker, at Kommissionen i 2013 

traf afgørelse om finansielle korrektioner 

til et samlet beløb på 912 371 222 EUR i 

forbindelse med medlemsstaternes 

operationelle programmer, hvoraf 239,50 

mio. EUR pålagdes Tjekkiet, 147,21 mio. 

EUR pålagdes Ungarn, og 95,47 mio. 

EUR pålagdes Grækenland; 

146. bemærker, at Kommissionen ifølge 

GD REGIO's årlige aktivitetsrapport for 

2013 traf afgørelse om eller bekræftede 

finansielle korrektioner vedrørende 

EFRU/Samhørighedsfonden for alle 

programmeringsperioder på i alt 557,2 

mio. EUR, og at i alt 898,7 mio. EUR blev 

gennemført i 2013 i forbindelse med 

korrektioner, der blev truffet afgørelse 

om/bekræftet i 2013 og i de foregående år; 

gør opmærksom på GD REGIO's styrkede 

tilsynsfunktion siden vedtagelsen og 

gennemførelsen af Kommissionens 

handlingsplan for 2008 og tilskynder 

Kommissionen til at fortsætte sin indsats i 

denne henseende; 

Or. en 
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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 168 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

168. glæder sig over, at ikke bare de ESF-

finansierede projekter, men også 

udarbejdelsen af de landespecifikke 

henstillinger i den årlige fælles 

beskæftigelsesrapport, der udarbejdes som 

led i det europæiske semester, har 

bidraget til opfyldelsen af disse mål; 

168. glæder sig over politikområdets 

bidrag til opfyldelsen af Europa 2020-

målene gennem ESF-projekter og andre 

instrumenter derunder; fremhæver ESF's 

betydning for investeringer i 

foranstaltninger med henblik på 

jobskabelse og bekæmpelse af 

arbejdsløshed, i menneskelig kapital, 

uddannelse og erhvervsuddannelse, social 

inklusion og adgang til sociale 

tjenesteydelser; 

Or. en 

 

 


