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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 179 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

179. beklager, at fejlagtige "kontroller på 

første niveau" i de nationale forvaltnings- 

og kontrolsystemer stadig var en 

hovedkilde til fejl; er dybt bekymret over, 

at medlemsstater synes at være mindre 

omhyggelige med anvendelsen af EU-

midler sammenlignet med, hvordan de 

anvender deres nationale budgetter, 

selvom de har et stort ansvar for at sikre 

en korrekt og lovlig gennemførelse af 

Unionens budget, når de er ansvarlige for 

forvaltningen af Unionens midler; 

bemærker, at følgende programmer viste 

sig at have særlige systemiske svagheder: 

Polen, Spanien (Castilla y Leon), 

Rumænien, Portugal, Italien (Sicilien), 

Tyskland (Bund), Tyskland (Thüringen), 

Tjekkiet og Ungarn; bemærker derudover, 

at Kommissionens tematiske revisioner 

afslørede svagheder i forvaltnings- og 

kontrolsystemerne i de operationelle 

programmer for Irland (menneskelig 

investeringskapital), Slovakiet 

(uddannelse) og Spanien (Comunidad 

Valenciana); 

179. noterer sig Revisionsrettens 

bemærkninger om de væsentligste risici 

vedrørende udgifternes formelle rigtighed 

på dette politikområde, såsom de risici, 

der udspringer af, at investeringerne i 

menneskelig kapital er immaterielle, at 

der er tale om mange forskellige 

aktiviteter, og at et meget stort antal - ofte 

små - partnere er involveret i 

gennemførelsen af projekterne; glæder 

sig over anvendelsen af forenklede 

omkostningsordninger, som reducerer 

modtagernes administrative byrde og 

medlemsstaternes risiko for at begå fejl; 

henstiller, at Kommissionen tilskynder 

medlemsstaterne til ikke at anvende 

strengere bestemmelser for ESF-projekter 

end for nationalt finansierede projekter; 

Or. en 
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Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne 
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Forslag til beslutning 

Underoverskrift før punkt 235 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Mulig svindel med Unionens midler til 

humanitær bistand og udviklingsbistand 

Unionens midler til humanitær bistand og 

udviklingsbistand 

Or. en 
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Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Ivo Vajgl 

 

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 235 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

235. noterer sig, at OLAF har udarbejdet 

en rapport om den humanitære bistand til 

den vestsaharanske flygtningelejr i 

Tindouf i Algeriet (OF 2003/526); 

opfordrer Kommissionen til at redegøre 

for de foranstaltninger, der er truffet som 

opfølgning på denne rapports 

konklusioner; bemærker, at den 

manglende registrering af en 

flygtningebefolkning over så lang en 

periode (dvs. næsten 30 år efter 

ankomsten) ifølge en 

undersøgelsesrapport fra UNHCR
126

 

udgør "en unormal og enestående 

situation i UNHCR's historie"; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at sikre, 

at algeriske eller vestsaharanske personer, 

der belastes af OLAF's rapport, ikke 

længere har adgang til bistand, der 

finansieres af Unionens skatteydere; 

opfordrer Kommissionen til igen at 

evaluere og tilpasse Unionens bistand til 

de faktiske behov hos den berørte 

befolkning og sikre, at flygtningenes 

interesser og behov ikke skades, idet de er 

mest sårbare over for eventuelle 

uregelmæssigheder; 

235. glæder sig over de overvågnings- og 

kontrolforanstaltninger, Kommissionen 

har iværksat som følge af OLAF-

undersøgelsen af omdirigering af bistand 

i Tindouf-flygtningelejrene i Algeriet 

(rapport OF/2003/0521); glæder sig i 

denne forbindelse over de skøn, ISPRA 

har foretaget for at fastslå et realistisk 

antal modtagere af bistanden; bemærker, 

at Kommissionen, når den yder 

fødevarebistand skal tage højde for FN's 

Sikkerhedsråds indtrængende appel om 

øgede midler til fødevarebistand
1
 og 

WFP's advarsler om alvorlige mangler i 

beholdningen af fødevarebistand fra juli 

2015 og frem, og deler bekymringen 

vedrørende konsekvenserne for 

stabiliteten i området som følge af 

fødevareusikkerhed; finder det afgørende, 

at man ikke blander stærkt politiserede 

spørgsmål med en sag om omdirigering af 

bistand, som er blevet løst, og derved 

bringer fødevarebistanden til mennesker, 

der har behov for den, i fare, og opfordrer 

alle parter til at behandle alle spørgsmål 

direkte og uafhængigt af hinanden; 

1
 S/2015/246, pkt. 77. 
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126
 UNHCR Inspector General's Office, 

Inquiry Report INQ/04/005, Genève, den 

12. maj 2005. 

 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 275 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

275. gør opmærksom på, at Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU, 

Euratom) nr. 883/2013
127

, som har været i 

kraft siden den 1. oktober 2013, pålægger 

OLAF at garantere, at OLAF-SC's 

sekretariat kan fungere uafhængigt 

(betragtning 40 i forordning (EU, Euratom) 

nr. 883/2013); er på nuværende tidspunkt 

ikke bekendt med, at der er truffet 

foranstaltninger for at gennemføre denne 

retlige forpligtelse; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til 

omgående at tage skridt til at rette op på 

situationen; 

275. gør opmærksom på, at Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU, 

Euratom) nr. 883/2013, som har været i 

kraft siden den 1. oktober 2013, pålægger 

OLAF at garantere, at OLAF-

Overvågningsudvalgets sekretariat kan 

fungere uafhængigt (betragtning 40 i 

forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013); 

anmoder i denne forbindelse OLAF om at 

vurdere situationen i forbindelse med 

evalueringen af forordning (EU, 

Euratom) nr. 883/2013 af 2. oktober 

2017; 

__________________  

127
 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 

af 11. september 2013 om undersøgelser, 

der foretages af Det Europæiske Kontor 

for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 

ophævelse af Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 

Rådets forordning (Euratom) 

nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, 

s. 1). 

 

Or. en 
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Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-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 47 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 47a. finder det afgørende at fremme 

fuldstændig gennemsigtighed i 

anvendelsen af strukturfondene gennem 

offentliggørelse af revisionsbilagene for 

de udpegede projekter; opfordrer 

Kommissionen til at gøre 

deltagelsesprocessen i forbindelse med 

regionale forslagsindkaldelser mere 

konkurrencepræget og mere gennemsigtig 

for at undgå at begunstige 

klientilismesystemer i forhold til 

adgangen til EU-midler; 

Or. en 
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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 53 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 53a. minder om, at korruption er til 

alvorlig skade for EU's midler; er 

bekymret over de data, der viser, at nogle 

medlemsstater er særligt berørt af dette 

fænomen, og minder i denne forbindelse 

om "Henstilling med henblik på Rådets 

henstilling om Italiens nationale 

reformprogram for 2013 og med Rådets 

udtalelse om Italiens stabilitetsprogram 

for 2012-2017"
1
; anmoder Kommissionen 

om at forelægge et forslag, som er 

udformet med sigte på at styrke 

korruptionsbekæmpelseslovgivningen i 

Unionen; 

1
 COM(2013)0362 

Or. en 
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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 286 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 286a. understreger, at det nuværende 

aflønningssystem for personalet udviser 

en forskel, der ikke kan begrundes, i 

forhold til lønningerne i den private 

sektor; finder det nødvendigt at 

tilvejebringe en reform, der kan 

genoprette en balance mellem graden af 

europæisk forvaltning og virkelige 

lønninger; 

Or. en 

 

 


