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22.4.2015 A8-0101/25 

Ändringsförslag  25 
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 179 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

179. Europaparlamentet beklagar att de 

nationella förvaltningsmyndigheternas 

och kontrollsystemens felaktiga kontroller 

på primär nivå fortsatt var en stor källa 

till fel. Parlamentet är djupt bekymrat 

över att medlemsstaterna verkar vara 

mindre noggranna när de spenderar 

unionens medel än när de spenderar sina 

nationella budgetar. De har dock ett 

viktigt ansvar för att korrekt och lagligt 

genomföra unionsbudgeten när de 

ansvarar för förvaltningen av unionens 

medel. Parlamentet konstaterar att 

följande program visade särskilda 

systemsvagheter: Polen, Spanien 

(Kastilien-León), Rumänien, Portugal, 

Italien (Sicilien), Tyskland (Bund), 

Tyskland (Thüringen), Tjeckien och 

Ungern. Parlamentet konstaterar att 

kommissionens tematiska revisioner 

dessutom visade på svagheter i 

förvaltnings- och kontrollsystemen för de 

operativa programmen för Irland 

(investeringar i humankapital), Slovakien 

(utbildning) och Spanien 

(Valenciaregionen). 

179. Europaparlamentet noterar 

revisionsrättens iakttagelser avseende de 

största riskerna när det gäller utgifternas 

korrekthet inom detta politikområde, 

såsom de risker som hänger samman med 

att investeringar i humankapital är 

abstrakta till sin karaktär, att aktiviteterna 

är varierande och att många, ofta 

småskaliga, parter deltar i 

projektgenomförandet. Parlamentet 

välkomnar medlemsstaternas utnyttjande 

av förenklade kostnadsalternativ som 

minskar den administrativa bördan för 

stödmottagarna och som är mindre 

felkänsliga. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att uppmuntra 

medlemsstaterna att inte tillämpa 

strängare regler på ESF-projekt än på 

nationellt finansierade projekt. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/26 

Ändringsförslag  26 
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 
Rubrik före punkt 235 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Eventuell förskingring av EU:s 

humanitära bistånd och utvecklingsbistånd 

EU:s humanitära bistånd och 

utvecklingsbistånd 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/27 

Ändringsförslag  27 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser 
för S&D-gruppen 

Bart Staes 
för Verts/ALE-gruppen 

Ivo Vajgl 
 

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 235 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

235. Europaparlamentet noterar att Olaf 

upprättat en rapport om det humanitära 

bistånd som getts till flyktinglägret för 

sahrawier i Tindouf i Algeriet (OF 

2003/526). Kommissionen uppmanas att 

klarlägga de åtgärder som vidtagits till 

följd av slutsatserna i den rapporten. 

Enligt en undersökningsrapport
1
 från 

FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) det 

en abnorm och unik situation i UNHCR:s 

historia att en flyktingbefolkning inte 

registrerats under en sådan lång period 

(dvs. nästan 30 år efter att de ankom). 

Kommissionen uppmanas att säkerställa 

att de enskilda algerier eller sahrawier 

som anklagas i Olafs rapport inte länge 

får tillgång till bistånd som finansieras av 

unionens skattebetalare. Kommissionen 

uppmanas att ompröva unionens stöd och 

anpassa det till de faktiska behoven hos 

den berörda befolkningen och att 

säkerställa att flyktingarnas intressen och 

behov inte kommer till skada då det är de 

som drabbas värst av eventuella 

oegentligheter. 

235. Europaparlamentet välkomnar de 

övervaknings- och kontrollåtgärder som 

kommissionen vidtagit till följd av Olaf-

utredningarna om förskingring av bistånd 

i flyktinglägret i Tindouf i Algeriet 

(rapport OF/2003/0521). Parlamentet 

välkomnar här de uppskattningar som 

Ispra utfört för att bestämma ett realistiskt 

antal stödmottagare. Samtidigt som 

livsmedelsbistånd ges måste 

kommissionen beakta den brådskande 

vädjan från FN:s säkerhetsråd om 

ytterligare finansiering av livsmedelstöd 

och Världslivsmedelsprogrammets 

varningar om allvarliga brister i 

tillgången till livsmedelsstöd från juli 

2015 och framåt och delar oron för 

konsekvenserna för stabiliteten i området 

till följd av osäker livsmedelsförsörjning. 

Parlamentet anser att det är avgörande att 

inte blanda ihop i högsta grad politiskt 

färgade frågor med ett uppklarat fall av 

biståndsförskingring, då detta kan 

äventyra livsmedelsbiståndet för folk i 

nöd, och uppmanar alla parter att ta itu 

med alla frågor direkt och skilja dem från 

varandra. 
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__________________ ____________________ 

1
 UNHCR Inspector General's Office, 

Inquiry Report INQ/04/005, Genève, 12 

maj 2005. 

1
 S/2015/246, para. 77. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/28 

Ändringsförslag  28 
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 275 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

275. Europaparlamentet påpekar att 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU, Euratom) nr 883/2013 som trädde 

i kraft den 1 oktober 2013
1
 kräver att Olaf 

garanterar att övervakningskommitténs 

sekretariat kan arbeta på ett oberoende sätt 

(skäl 40 i förordning (EU, Euratom) 

nr 883/2013). Parlamentet har ännu inte 

fått kännedom om några åtgärder som 

vidtagits för att efterleva denna juridiska 

skyldighet. Parlamentet uppmanar med 

kraft kommissionen att genast vidta 

åtgärder för att komma till rätta med 

situationen. 

275. Europaparlamentet påpekar att 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU, Euratom) nr 883/2013 som trädde 

i kraft den 1 oktober 2013 kräver att Olaf 

garanterar att övervakningskommitténs 

sekretariat kan arbeta på ett oberoende sätt 

(skäl 40 i förordning (EU, Euratom) 

nr 883/2013). Olaf uppmanas i detta 

sammanhang att bedöma situationen i 

samband med utvärderingen av 

förordning 882/2013 som ska komma före 

den 2 oktober 2017. 

__________________  

1 
Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av 

den 11 september 2013 om utredningar 

som utförs av Europeiska byrån för 

bedrägeribekämpning (Olaf) och om 

upphävande av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 

rådets förordning (Euratom) 

nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, 

s. 1). 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/29 

Ändringsförslag  29 
Marco Valli, Marco Zanni 
för EFDD-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 47a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 47a. Europaparlamentet anser att det är 

avgörande att främja full transparens när 

det gäller användningen av strukturmedel 

genom att offentliggöra 

redovisningsdokumenten för projekten. 

Kommissionen uppmanas att göra 

processen för deltagande i regionala 

anbudsinfordringar mer konkurrensutsatt 

och mer transparent så att 

klientelismsystem inte främjas i tillgången 

till europeisk finansiering. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/30 

Ändringsförslag  30 
Marco Valli, Marco Zanni 
för EFDD-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 53a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 53a. Europaparlamentet påminner om att 

korruption innebär allvarliga skador för 

europeiska medel. Parlamentet är 

bekymrat om de uppgifter som visar att 

vissa medlemsstater är särskilt drabbade 

av fenomenet och påminner här om 

”Rekommendation till rådets 

rekommendation om Italiens nationella 

reformprogram 2013, med avgivande av 

rådets yttrande om Italiens 

stabilitetsprogram 2012-2017”
1
. 

Kommissionen uppmanas att lämna ett 

förslag som syftar till att stärka 

antikorruptionslagarna i unionen. 

 __________________ 

 
1
 COM(2013)0362. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/31 

Ändringsförslag  31 
Marco Valli, Marco Zanni 
för EFDD-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 286a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 286a. Europaparlamentet påminner om 

att det nuvarande ersättningssystemet för 

personalen uppvisar en icke försvarbar 

skillnad med lönerna i den privata 

sektorn. Parlamentet anser att det är 

nödvändigt med en reform som återställer 

balansen mellan nivån på den europeiska 

administrationen och reallönerna. 

Or. en 

 

 

 


