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22.4.2015 A8-0101/32 

Ændringsforslag  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

for GUE/NGL-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 

Betragtning B 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

B. der henviser til, at der i en situation, 

hvor ressourcerne er knappe, bør lægges 

øget vægt på nødvendigheden af at 

overholde budgetdisciplinen og anvende 

de finansielle midler effektivt; 

B. der henviser til, at Kommissionen, 

navnlig i en situation, hvor ressourcerne er 

knappe, bør gå foran med et godt 

eksempel ved at påvise den europæiske 

merværdi af sine udgifter og ved at sikre 

sig, at de finansielle midler, som den har 

delt eller fuldt ansvar for, anvendes i 

overensstemmelse med de gældende 

finansielle bestemmelser og forordninger; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/33 

Ændringsforslag  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

for GUE/NGL-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 72 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 72a. noterer sig, at Kommissionen i sit 

svar til Revisionsretten fremfører, at den 

retlige ramme for 

programmeringsperioden 2014-2020 er 

blevet forenklet, og anmoder 

Kommissionen om inden udgangen af 

2015 at aflægge rapport om, hvordan 

disse forenklingsforanstaltninger har 

fungeret i praksis, og hvilke yderligere 

foranstaltninger der kan træffes for så 

vidt angår eventuelle tilbageværende 

komplekse regler og betingelser for 

støtteberettigelse; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/34 

Ændringsforslag  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

for GUE/NGL-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 108 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

108. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at anskueliggøre EU-

merværdien af 

landbrugsmarkedsforanstaltningerne i 

betragtning af risikoen for potentielle tab, 

der kan ramme Unionens budget, og 

anmoder Kommissionen om at overveje at 

afskaffe dem, hvis denne risiko er for høj; 

anmoder Kommissionen om i sin beretning 

om opfølgningen på decharge til 

Kommissionen for 2013 at rapportere om 

de foranstaltninger, som Det Europæiske 

Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 

har truffet i lyset af revisionsbesøget 

vedrørende eksportrestitutioner for fjerkræ 

i Frankrig; 

108. udtrykker alvorlig tvivl om 

effektiviteten af 

landbrugsmarkedsforanstaltningerne i 

betragtning af risikoen for potentielle tab, 

der kan ramme Unionens budget, og 

anmoder Kommissionen om at overveje at 

afskaffe dem; anmoder Kommissionen om 

i sin beretning om opfølgningen på 

decharge til Kommissionen for 2013 at 

rapportere om de foranstaltninger, som Det 

Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 

Svig (OLAF) har truffet i lyset af 

revisionsbesøget vedrørende 

eksportrestitutioner for fjerkræ i Frankrig; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/35 

Ændringsforslag  35 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

for GUE/NGL-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 145 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

145. tager til efterretning, at 

Revisionsrettens metodologi skal være 

konsekvent og anvendes inden for alle 

forvaltningsområder; forstår, at en 

yderligere tilpasning muligvis kan føre til 

uoverensstemmelser mellem 

Revisionsrettens definitioner af en ulovlig 

transaktion inden for direkte og delt 

forvaltning; 

145. tager til efterretning, at 

Revisionsrettens metodologi skal være 

konsekvent og anvendes inden for alle 

forvaltningsområder; 

Or. en 



 

AM\1058940DA.doc  PE555.121v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

22.4.2015 A8-0101/36 

Ændringsforslag  36 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

for GUE/NGL-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 154 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

154. er bekymret over gennemførelsen af 

de prioriterede projekter i Grækenland, der 

forvaltes af taskforcen; konstaterer, at det 

er nødvendigt at fremskynde 48 

prioriterede projekter; noterer sig, at 

hovedproblemerne ifølge Kommissionen 

er: a) forsinkelser i modningsfasen, b) 

forsinkelser med hensyn til licensgivning, 

c) ophævelse af kontrakter på grund af 

kontrahenternes manglende likviditet og 

d) langvarige ankesager i forbindelse med 

procedurerne for tildeling; opfordrer 

derfor Kommissionen til at komme med en 

opdatering vedrørende de prioriterede 

projekter i opfølgningsberetningen for 

2013; 

154. bemærker forsinkelserne i og den 

manglende gennemførelse af de 

prioriterede projekter i Grækenland, der 

forvaltes af taskforcen; mener, at dette i 

det mindste delvist kan forklares, da disse 

projekter ikke som udgangspunkt var 

drevet af efterspørgsel eller havde 

urealistiske ambitioner, og opfordrer 

derfor Kommissionen til at genoverveje 

taskforcens arbejdsmetoder og til at 

anerkende behovet for en bred offentlig 

opbakning til disse projekter; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/37 

Ændringsforslag  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

for GUE/NGL-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 254 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

254. bemærker Kommissionens svar 

vedrørende de fremskridt, der er gjort med 

gennemførelsen af Galileo-projektet: fire 

Galileo valideringssatellitter (In-Orbit 

Validation (IOV) satellitter) blev opsendt 

med positivt udfald i 2011 og 2012, 

Galileo In-Orbit Validation-fasen blev 

afsluttet med succes i 2014, man fik 

bekræftet systemets udformning, 

resultatmålene og baselinescenariet for 

drift af systemet, infrastrukturen på 

jorden – med mange jordstationer i hele 

verden – er færdiggjort til de første 

operationer, Galileos eftersøgnings- og 

redningsberedskab for IOV-satellitterne 

blev demonstreret med succes, 

opsendelsen af to satellitter (nr. 5 og 6) 

den 22. august 2014 resulterede i, at disse 

satellitter blev sendt ind i et forkert 

kredsløb, og siden december 2014 er 

satellitterne gradvis blevet flyttet til et 

mere gunstigt kredsløb, således at det 

bliver muligt at udnytte dem bedst muligt, 

og afprøvningen af satellitternes 

navigationsnyttelast er i gang; forventer 

at blive underrettet om 

ekstraomkostningerne til disse uforudsete 

foranstaltninger; 

254. er bekymret over, at udgifterne til 

Galileo-systemet, som anslås til 13 mio. 

EUR, endnu en gang vil blive højere, 

fordi de to seneste satellitter ikke blev 

opsendt korrekt; mener, at der i 

betragtning af de stadig stigende udgifter 

ved Galileo og under hensyntagen til, at 

EU i 2007 gik ind i projektet, efter at et 

konsortium af otte europæiske 

virksomheder trak deres investeringer ud, 

fordi de mente, at det ikke var økonomisk 

bæredygtigt, er al mulig grund til at 

genoverveje nytten af dette projekt; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/38 

Ændringsforslag  38 

Inés Ayala Sender, 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 228 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

228. noterer sig, at en lækket udgave af 

OLAF’s endelige rapport om IMG er 

blevet rundsendt; anmoder Kommissionen 

og OLAF's Overvågningsudvalg om at 

undersøge, hvorfor og hvordan OLAF's 

rapport blev lækket, og af hvem, mens 

IMG stadig ikke er orienteret om 

rapportens indhold; 

228. noterer sig, at en lækket udgave af 

OLAF’s endelige rapport om IMG er 

blevet rundsendt; anmoder Kommissionen 

og OLAF's Overvågningsudvalg om at 

undersøge, hvorfor og hvordan OLAF's 

rapport blev lækket, og af hvem, mens 

IMG stadig ikke er orienteret om 

rapportens indhold; minder endvidere om, 

at OLAF, da det blev hørt i 2008, 

besluttede, at det – eftersom det ikke 

havde kunnet påvise økonomisk svig i 

IMG – ikke ønskede at blive betragtet som 

kompetent til at træffe afgørelse 

vedrørende IMG's juridiske status; er dybt 

bekymret over de potentielt alvorlige 

konsekvenser for IMG som følge af denne 

lækage, idet den i alvorlig grad skader 

dens image og omdømme og bringer over 

300 medarbejderes jobs og selve 

organisationens overlevelse i fare; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/39 

Ændringsforslag  39 

Inés Ayala Sender, 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 228 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 228 a. minder om, at Parlamentet for et år 

siden afstod fra at medtage en henvisning 

til bekymringerne vedrørende IMG's 

manglende internationale status og andre 

gentagne bekymringer i 2012-dechargen 

til Kommissionen; er derfor overrasket 

over konklusionerne i den lækkede 

rapport fra OLAF, nemlig at der ikke var 

nogen tilfælde af svig eller korruption, 

men at der er tvivl om IMG's 

internationale status 24 år efter dets 

oprettelse som en international 

organisation; bemærker, at dette er i 

direkte modstrid med Kommissionens 

juridiske udtalelse, som er fremsat flere 

gange; understreger, at IMG i 20 år har 

arbejdet for Kommissionen og 

medlemsstaterne og har specialiseret sig i 

projektgennemførelse udelukkende med 

fokus på lande i krise eller 

katastroferamte lande, og har opnået 

fremragende resultater og gjort sig 

fortjent til et omdømme, der anerkendes 

af Kommissionen og det internationale 

samfund; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/40 

Ændringsforslag  40 

Inés Ayala Sender, 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 296 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 296 a. noterer sig med bekymring de 

enorme forskelle i 

oversættelsesomkostningerne mellem de 

forskellige EU-institutioner; opfordrer 

derfor den interinstitutionelle 

arbejdsgruppe om oversættelse til at 

klarlægge årsagerne hertil og foreslå 

løsninger, som vil rette op på skævheden 

og harmonisere 

oversættelsesomkostningerne under fuld 

hensyntagen til kvalitet og sproglig 

mangfoldighed; mener, at arbejdsgruppen 

i dette øjemed kan indkredse områder, 

hvor samarbejde eller interinstitutionelle 

aftaler kan konsolideres, ligesom den bør 

tilstræbe at standardisere fremlæggelsen 

af oversættelsesomkostningerne for alle 

institutioner med henblik på at forenkle 

omkostningsanalyse og -sammenligning; 

anmoder den om at forelægge 

resultaterne inden udgangen af 2015; 

opfordrer alle institutioner til at deltage 

aktivt i dens arbejde; minder i denne 

forbindelse om vigtigheden af at værne 

om flersprogetheden i EU-institutionerne 

for at sikre ligebehandling og lige 

muligheder for alle Unionens borgere; 

mener, at arbejdsgruppen bør relancere 

det interinstitutionelle samarbejde med 

henblik på udveksling af bedste praksis og 
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resultater; 

Or. en 

 

 


