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22.4.2015 A8-0101/15 

Ändringsförslag  15 
Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, 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 
Punkt 82 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

82. Europaparlamentet beklagar att den 
aktuella lagstiftningsramen inte 
tillhandahåller sanktioner för felaktig 
eller falsk redovisning104 från de 
utbetalande organen. 

82. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utnyttja alla åtgärder 
som står till förfogande, inbegripet en 
aktiv övervakning av de nya 
certifieringsorganens arbete om 
lagligheten och korrektheten, för att 
förbättra kvaliteten i medlemsstaternas 
kontroller och därmed tillförlitligheten i 
deras kontrollstatistik.  

__________________ __________________ 
104 Se svaret från kommissionen på den 
skriftliga frågan nr 11, 
Budgetkontrollutskottets utfrågning med 
kommissionsledamot Phil Hogan den 1 
december 2014. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/16 

Ändringsförslag  16 
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 90 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

90. Europaparlamentet noterar att enligt 
de uppgifter som tillhandahålls i 2013 års 
verksamhetsrapport för GD Jordbruk och 
landsbygdsutveckling106 är de 
medlemsstater som uppnår sämst resultat 
gällande återkrav av felaktiga 
utbetalningar Bulgarien med en 
återvinningsprocent på 4 %, 21 % i 
Grekland, 25 % i Frankrike, 25 % i 
Slovenien, 27 % i Slovakien och 33 % i 
Ungern. Parlamentet är bekymrat över de 
oroväckande låga nivåerna på 
återvinningar på vissa områden och begär 
en rapport från kommissionen om 
orsakerna till detta och möjligheterna att 
göra förbättringar. 

90. Parlamentet är bekymrat över de delvis 
oroväckande låga nivåerna på 
återvinningar på vissa områden och begär 
en rapport från kommissionen om 
orsakerna till detta och möjligheterna att 
göra förbättringar. 

__________________ __________________ 
106 Se 2013 års verksamhetsrapport från 
GD Jordbruk och landsbygdsutveckling, 
bilaga 10, tabell 51, ”nya fall som inletts 
sedan 2007”. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/17 

Ändringsförslag  17 
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 107 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

107. Europaparlamentet rekommenderar att 
kommissionen aktivt övervakar 
tillämpningen av korrigerande åtgärder 
rörande brister i kontrollsystemet för 
unionsstöd till producentgrupper för frukt 
och grönsaker i Polen, Österrike, 
Nederländerna och Förenade kungariket. 

107. Europaparlamentet rekommenderar att 
kommissionen aktivt övervakar 
tillämpningen av korrigerande åtgärder 
rörande brister i kontrollsystemet för 
unionsstöd till erkännande av 
producentgrupper för frukt och grönsaker i 
Polen och i de operativa programmen för 
producentorganisationer i Österrike, 
Nederländerna och Förenade kungariket. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/18 

Ändringsförslag  18 
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 133 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

133. Europaparlamentet påpekar att när det 
gäller utgifter från Eruf och 
Sammanhållningsfonden har de främsta 
riskerna avseende förenligheten att göra 
med: Fel vid offentliga upphandlingar (39 
%), icke-stödberättigade 
projekt/verksamheter eller stödmottagare 
(22 %), icke-stödberättigade kostnader 
som inkluderats i utgiftsredovisningarna 
(21 %) och icke-förenlighet med 
bestämmelserna för statligt stöd. 

133. Europaparlamentet påpekar att när det 
gäller utgifter från Eruf och 
Sammanhållningsfonden, samt utgifter för 
rörlighet, transport och energi, har de 
främsta riskerna för fel att göra med 
bristande förenlighet med regler för 
offentlig upphandling, icke-
stödberättigade projekt och kostnader, och 
när det gäller Eruf och 
Sammanhållningsfonden med bristande 
förenlighet av statsstödsregler. 
Parlamentet välkomnar kommissionens 
åtgärder för att minska dessa risker och 
uppmanar kommissionen att fortsätta att 
ge riktlinjer och erbjuda utbildning till 
förvaltningsmyndigheterna avseende de 
identifierade riskerna. Parlamentet 
förväntar sig att de nya förordningarna 
och reglerna för 
programplaneringsperioden 2014–2020 
kommer att bidra till att minska risken för 
fel och till bättre resultat genom 
förenkling och klarläggande av 
förfarandena. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/19 

Ändringsförslag  19 
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 134 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

134. Europaparlamentet noterar att 
myndigheterna i medlemsstaterna 
överlämnade 322 nationella 
revisionsuttalanden om sina operativa 
program, och att dessa revisionsuttalanden 
i 209 fall (65 %) angav en felprocent som 
låg under 2 %. Parlamentet noterar att när 
kommissionen kontrollerade uppgifterna 
kunde den bara bekräfta anmälan om 
medlemsstaternas felprocent för 78 
nationella revisionsuttalanden. 
Parlamentet noterar att kommissionen 
behövde korrigera 244 
revisionsuttalanden116. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att i framtiden 
inrapportera alla uppgifter om 
förändringar avseende felprocent som 
gjorts av GD Regional- och stadspolitik. 

134. Europaparlamentet noterar att 
myndigheterna i medlemsstaterna 
överlämnade 322 nationella 
revisionsuttalanden om sina operativa 
program, och att dessa revisionsuttalanden 
i 209 fall (65 %) angav en felprocent som 
låg under 2 %. Totalt sett har 
generaldirektoratet bedömt att 89 % av de 
rapporterade felprocenten är en 
tillförlitlig källa till information i syfte att 
beräkna riskerna för 2013 års betalningar 
genom att validera felprocenten som 
rapporterats i de årliga 
verksamhetsrapporterna i 68 % av de 
rapporterade felprocenterna eller genom 
att kunna räkna om felprocenten på 
grundval av all information som gjorts 
tillgänglig av revisionsmyndigheten och 
validerats av generaldirektoratets 
revisorer för 21 % av fallen. Till följd av 
denna analys av de årliga 
kontrollrapporterna anser GD Regional- 
och stadspolitik att de kan bekräfta 
revisionsutlåtandena från 
revisionsmyndigheterna för 304 program 
(94 %). 

__________________ __________________ 
116 Se GD Regional- och stadspolitiks 
årliga verksamhetsrapport för 2013, 
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Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/20 

Ändringsförslag  20 
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 135 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

135. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen ansåg att alla nationellt 
reviderade felprocent i rapporterna från 
Slovakien var opålitliga, 10 av 15 
felprocent i rapporterna från Ungern, två 
av sju i rapporterna från Bulgarien och 
en av fyra i rapporterna från Belgien. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
visa om och hur deras 
schablonkorrigeringar som infördes för 
att skydda unionens budget (25 % för ett 
program och 10 % för nio program i 
Slovakien, 2 för Bulgarien och Italien och 
1 för Belgien117) åtgärdat situationen. 

135. Europaparlamentet konstaterar att GD 
Regional- och stadspolitik ansåg följande: 

 – Att alla nationellt reviderade felprocent 
för de operativa programmen som 
rapporterats av sex medlemsstater 
(Österrike, Finland, Frankrike, 
Luxemburg, Portugal och 
Nederländerna) var tillförlitliga. 

 – Att alla nationellt reviderade felprocent 
för de operativa programmen i två 
medlemsstater (Slovakien och Slovenien) 
var otillförlitliga schablonprocent. 

 – Att de nationellt reviderade felprocenten 
för de operativa programmen i de flesta 
medlemsstater var både tillförlitliga och 
otillförlitliga med behov av omräkning. 
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 – Att nationellt reviderade felprocent som 
rapporterats av sex medlemsstater 
(Belgien, Bulgarien, Tyskland, Ungern, 
Italien och Förenade kungariket) var 
tillförlitliga och/eller 
otillförlitliga/omräknade för vissa av 
deras operativa program och 
otillförlitliga/schablonprocent för deras 
övriga operativa program.  

__________________ __________________ 
117 Se GD Regional- och stadspolitiks 
årliga verksamhetsrapport för 2013, 
bilagan, s. 42. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/21 

Ändringsförslag  21 
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 136 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

136. Europaparlamentet betonar att 
felrapporteringen för de följande 
operativa programmen var särskilt 
opålitliga: 

utgår 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/22 

Ändringsförslag  22 
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 141 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

141. Europaparlamentet stöder fullständigt 
kommissionens policy för avbrott av 
betalningsfrister och inställelser av 
utbetalningar. 

141. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
kommissionens policy för avbrott av 
betalningsfrister och inställelser av 
utbetalningar som kommissionen 
använder strikt som ett förebyggande 
verktyg mot oegentligheter. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/23 

Ändringsförslag  23 
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 146 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

146. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen 2013 fattade beslut om 
finansiella korrigeringar till ett belopp av 
912 371 222 EUR för medlemsstaternas 
operativa program, varav 239,50 miljoner 
EUR föll på Tjeckien, 147,21 miljoner 
EUR på Ungern och 95,47 miljoner EUR 
på Grekland. 

146. Europaparlamentet noterar att enligt 
den årliga verksamhetsrapporten från GD 
Regional- och stadpolitik beslutade eller 
bekräftade kommissionen 557,2 miljoner 
EUR av korrigerande åtgärder för 
Eruf/Sammanhållningsfonden avseende 
alla programplaneringsperioder och att 
totalt sett 898,7 miljoner EUR 
genomfördes under 2013 för 
korrigeringar som beslutats/bekräftats 
2013 och under tidigare år. 
Europaparlamentet betonar GD Regios 
stärkta övervakningsroll efter antagandet 
och genomförandet av kommissionens 
handlingsplan 2008 och uppmanar 
kommissionen att fortsätta sitt arbete på 
detta område. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/24 

Ändringsförslag  24 
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 168 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

168. Europaparlamentet välkomnar det 
bidrag till att uppnå dessa mål som ges inte 
bara av ESF-finansierade projekt utan 
också genom formuleringen av 
landsspecifika rekommendationer i den 
årliga gemensamma 
sysselsättningsrapport som upprättas inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen. 

168. Europaparlamentet välkomnar 
politikområdets bidrag till att uppnå 
Europa 2020-målen genom ESF-projekt 
och andra instrument inom ramen för 
detta. Parlamentet betonar vikten av ESF 
för investeringar i åtgärder för 
jobbskapande och 
arbetslöshetsbekämpning, humankapital, 
utbildning och yrkesutbildning, social 
inkludering och tillgång till sociala 
tjänster. 

Or. en 

 
 


