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22.4.2015 A8-0101/32 

Ändringsförslag  32 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 
för GUE/NGL-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 
Skäl B 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. I en situation med knappa resurser bör 

större vikt läggas vid behovet av att 

upprätthålla budgetdisciplin och att 

använda medlem effektivt och 

ändamålsenligt. 

B. Särskilt i en situation med knappa 

resurser bör kommissionen föregå med 

gott exempel genom att visa det 

europeiska mervärdet av sina utgifter och 

säkerställa att de medel för vilka 

kommissionen har fullt eller delat ansvar 

spenderas i enlighet med gällande 

finansiella bestämmelser och 

budgetförordningar.  

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/33 

Ändringsförslag  33 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 
för GUE/NGL-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 72a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 72a. Europaparlamentet noterar att 

kommissionen i sitt svar till 

revisionsrätten hävdar att regelverket har 

förenklats för programplaneringsperioden 

2014–2020 och uppmanar kommissionen 

att rapportera före utgången av 2015 om 

hur dessa förenklingsåtgärder fungerat i 

praktiken och vilka ytterligare åtgärder 

som skulle kunna vidtas med avseende på 

komplicerade regler och villkor för 

stödberättigande som kan finnas kvar. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/34 

Ändringsförslag  34 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 
för GUE/NGL-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 108 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

108. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att visa unionens mervärde 

av jordbruksmarknadens åtgärder med 

tanke på risken för potentiella förluster 

som påverkar unionens budget, och ber 

kommissionen att överväga att stryka dem 

om risken är för hög. Parlamentet ber 

kommissionen att i 2013 års 

uppföljningsrapport om ansvarsfrihet för 

kommissionen redovisa de åtgärder som 

vidtagits av Europeiska byrån för 

bedrägeribekämpning (Olaf) mot bakgrund 

av revisionsuppdraget, vid återbetalning för 

export av fjäderfä i Frankrike. 

108. Europaparlamentet ger uttryck för 

sina allvarliga betänkligheter avseende 

effektiviteten i jordbruksmarknadens 

åtgärder med tanke på risken för potentiella 

förluster som påverkar unionens budget, 

och ber kommissionen att överväga att 

stryka dem. Parlamentet ber kommissionen 

att i 2013 års uppföljningsrapport om 

ansvarsfrihet för kommissionen redovisa 

de åtgärder som vidtagits av Europeiska 

byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) mot 

bakgrund av revisionsuppdraget, vid 

återbetalning för export av fjäderfä i 

Frankrike. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

22.4.2015 A8-0101/35 

Ändringsförslag  35 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 
för GUE/NGL-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 145 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

145. Europaparlamentet konstaterar att 

revisionsrättens metod måste vara enhetlig 

och tillämpas på samtliga 

förvaltningsområden. Parlamentet inser 

att ytterligare justeringar kan leda till att 

revisionsrättens definitioner av olagliga 

transaktioner och delad förvaltning blir 

inkonsekventa. 

145. Europaparlamentet konstaterar att 

revisionsrättens metod måste vara enhetlig 

och tillämpas på samtliga 

förvaltningsområden. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/36 

Ändringsförslag  36 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 
för GUE/NGL-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 154 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

154. Europaparlamentet är oroat över 

genomförandet av de prioriterade 

programmen i Grekland enligt 

förvaltningen av insatser. Parlamentet 

konstaterar att 48 prioriterade projekt 

måste påskyndas. Parlamentet konstaterar 

att de största problemen enligt 

kommissionen är (a) förseningar i 

mognadsstadiet, b) förseningar i 

tillståndsgivning, c) hävning av kontrakt 

till följd av att uppdragstagaren saknade 

likviditet, och d) utdragna 

överklagandeförfaranden i 

tilldelningsfasen. Parlamentet uppmanar 

därför kommissionen att lämna en 

uppdatering av uppföljningsrapporten om 

de prioriterade projekten för 2013. 

154. Europaparlamentet noterar det 

försenade eller uteblivna genomförandet 

av de prioriterade programmen i Grekland 

enligt förvaltningen av insatser. Detta kan 

åtminstone delvis förklaras med att dessa 

projekt inte var efterfrågestyrda eller hade 

orealistiska ambitioner redan från början 

och kommissionen uppmanas därför att 

ompröva arbetsgruppens arbetsmetoder 

och erkänna behovet av ett brett stöd från 

allmänheten för dessa projekt. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/37 

Ändringsförslag  37 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 
för GUE/NGL-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 254 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

254. Europaparlamentet noterar 

kommissionens svar om de framsteg som 

gjorts i genomförandet av Galileo-

programmet: Fyra satelliter för 

valideringen i omloppsbana (IOV) sköts 

framgångsrikt upp 2011 och 2012 och 

projektets IOV-fas avslutades på ett 

framgångsrikt sätt 2014; systemets 

utformning, prestationsmålen och 

systemets grundkonfiguration kunde 

bekräftas; markinfrastrukturen med ett 

stort antal markstationer runtom i världen 

står färdig för den inledande 

verksamheten; det bevisades att IOV-

satelliterna framgångsrikt kan användas 

för räddningstjänsttillämpningar; två 

satelliter (nr 5 och 6) sköts den 

22 augusti 2014 upp i fel omloppsbana 

men har sedan december 2014 stegvis 

flyttats till en mer fördelaktig 

omloppsbana för att tillåta bästa möjliga 

användning, och satelliternas 

navigationsnyttolast håller på att testas. 

Parlamentet förväntar sig att bli 

underrättat om de ytterligare kostnaderna 

för dessa oförutsedda åtgärder. 

254. Europaparlamentet är bekymrat över 

att kostnaderna för Galileo-programmet, 

som uppskattas till 13 miljoner EUR, 

kommer att bli dyrare igen på grund av 

misslyckandet med att skjuta upp de 

senaste två satelliterna på ett korrekt sätt. 

På grund av de ständigt ökade 

kostnaderna för Galileo, och med tanke 

på att unionen 2007 blev involverat i 

projektet efter det att ett konsortium med 

åtta europeiska företag drog tillbaka sina 

investeringar eftersom de inte ansåg att 

det var finansiellt sunt, anser parlamentet 

att det finns all anledning att ompröva 

nyttan av detta projekt. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/38 

Ändringsförslag  38 
Inés Ayala Sender, 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 228 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

228. Europaparlamentet noterar att det 

cirkulerat en läckt version av Olafs 

slutrapport om Internationella 

förvaltningsgruppen (IMG). Parlamentet 

uppmanar kommissionen och Olafs 

övervakningskommitté att undersöka 

varför och hur Olafs rapport läcktes och av 

vem och konstaterar att IMG fortfarande 

inte har informerats om rapportens 

innehåll. 

228. Europaparlamentet noterar att det 

cirkulerat en läckt version av Olafs 

slutrapport om Internationella 

förvaltningsgruppen (IMG). Parlamentet 

uppmanar kommissionen och Olafs 

övervakningskommitté att undersöka 

varför och hur Olafs rapport läcktes och av 

vem och konstaterar att IMG fortfarande 

inte har informerats om rapportens 

innehåll. Parlamentet påminner dessutom 

om att Olaf, när man rådfrågades 2008, 

beslutade att man inte hade behörighet att 

besluta om IMG:s rättsliga status då man 

inte kunnat hitta något bedrägeri i IMG. 

Parlamentet är djupt bekymrat över att 

allvarliga konsekvenser som kan uppstå 

för IMG på grund av denna läcka 

eftersom det allvarligt skadar dess image 

och rykte och äventyrar jobben för över 

300 anställda, liksom organisationens 

hela överlevnad.  

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/39 

Ändringsförslag  39 
Inés Ayala Sender, 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 228a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 228a. Europaparlamentet påminner om 

att parlamentet för ett år sedan avstod att i 

betänkandet om ansvarsfriheten för 

kommissionen 2012 ta med en hänvisning 

till betänkligheterna kring den bristande 

internationella statusen för IMG och 

andra återkommande frågor. Parlamentet 

är därför förvånat över slutsatsen i den 

läckta Olaf-rapporten, nämligen att det 

inte fanns några fall av bedrägeri eller 

korruption men att det fanns 

betänkligheter om IMG:s internationella 

status, 24 år efter det att den inrättades 

som en internationell organisation. Detta 

går stick i stäv med det upprepade 

rättsliga yttrandet från kommissionen. 

IMG har under 20 år arbetat för 

kommissionen och medlemsstaterna och 

specialiserat sig på projektgenomförande 

med exklusivt fokus på länder i kris eller 

katastrofdrabbade länder och har uppnått 

utmärkta resultat och fått ett rykte som 

erkänns av kommissionen och det 

internationella samfundet. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/40 

Ändringsförslag  40 
Inés Ayala Sender, 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 296a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 296a. Europaparlamentet noterar 

bekymrat de enorma skillnaderna i 

översättningskostnader för de olika 

europeiska institutionerna.  Den 

interinstitutionella arbetsgruppen för 

översättning uppmanas därför att 

kartlägga orsakerna till detta och föreslå 

lösningar för att jämna ut obalanserna 

och harmonisera 

översättningskostnaderna, med full 

hänsyn tagen till kvalitet och språklig 

mångfald. Arbetsgruppen uppmanas att 

kartlägga områden där samarbete och 

interinstitutionella avtal kan konsolideras. 

Den bör också försöka standardisera 

presentationen av kostnaderna för alla 

institutioner i syfte att förenkla analyser 

och jämförelser av kostnaderna. Den bör 

presentera sina resultat före utgången av 

2015. Alla institutioner uppmanas att 

delta aktivt i arbetet. Parlamentet 

påminner i detta sammanhang om vikten 

av att upprätthålla flerspråkigheten i de 

europeiska institutionerna så att 

likabehandling och lika möjligheter för 

alla unionens medborgare kan 

garanteras. Arbetsgruppen bör åter igen 

få igång interinstitutionellt samarbete för 

att dela bästa praxis och resultat. 
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