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Ændringsforslag  2 

Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Decharge 2014: 8., 9., 10. og 11. EUF 

2015/2203(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 20a. mener, at det er nødvendigt at 

afholde sig fra at fokusere på resultatet af 

budgetgennemførelsen som det eneste 

forvaltningsmål, idet det kan gå ud over 

princippet om forsvarlig økonomisk 

forvaltning og opnåelsen af resultater; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/3 

Ændringsforslag  3 

Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Decharge 2014: 8., 9., 10. og 11. EUF 

2015/2203(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 82 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 82a. opfordrer Kommissionen til ikke at 

godkende, at der fastsættes en anden frist 

for indførelsen af en FLEGT- 

licensordning, men til at sætte en klar 

tidsfrist for dens gennemførelse og gøre 

fremtidig finansiering afhængig af 

overholdelsen af den fastsatte frist; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/4 

Ændringsforslag  4 

Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Decharge 2014: 8., 9., 10. og 11. EUF 

2015/2203(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 98 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

98. er af den opfattelse, at 

udviklingsbistanden skal udbetales meget 

mere effektivt, og at den skal opfylde 

kriterier om merværdi; understreger, at 

dette er den eneste måde at give borgerne 

anstændige levevilkår og undgå en 

stigning i tilstrømningen af økonomiske 

migranter; 

98. er af den opfattelse, at 

udviklingsbistanden skal udbetales meget 

mere effektivt, og at den skal opfylde 

kriterier om merværdi; understreger, at 

dette er den eneste måde at give borgerne 

anstændige levevilkår; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/5 

Ændringsforslag  5 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Decharge 2014: 8., 9., 10. og 11. EUF 

2015/2203(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 100 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

100. finder det bekymrende, at cheferne 

for EU-delegationer i AVS-landene og 

OLT'erne, som EU-Udenrigstjenesten er 

ansvarlig for, har ansvar for at overvåge 

917 projekter, hvoraf 428 er forsinkede, 

eller har mål, der er er i fare for ikke at 

blive nået;  finder det dybt bekymrende, at 

værdien af de berørte projekter beløber 

sig til 9 188 mio. EUR; 

100. noterer sig, at cheferne for EU-

delegationer i AVS-landene og OLT'erne 

har ansvar for at overvåge 917 projekter; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/6 

Ændringsforslag  6 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Decharge 2014: 8., 9., 10. og 11. EUF 

2015/2203(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 101 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 101a. anerkender, at vurderingerne fra 

rapporterne om forvaltning af den 

eksterne bistand kun giver et 

øjebliksbillede af situationen for hvert 

projekt ved årets udgang, og at den 

faktiske indvirkning af de identificerede 

problemer først kan vurderes ved 

projektets afslutning; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/7 

Ændringsforslag  7 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Decharge 2014: 8., 9., 10. og 11. EUF 

2015/2203(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 102 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

102. er af den opfattelse, at en fjerdedel af 

midlerne under 11. EUF bør øremærkes 

til forebyggelse af migrationskriser og 

forvaltning af allerede eksisterende 

migrationsstrømme; 

102. anerkender, at EUF's midler 

bidrager til at tackle de grundlæggende 

årsager til den aktuelle flygtninge- og 

migrationskrise; understreger, at midlerne 

fra EUF ikke må misbruges til andre 

formål end dem, der er fastsat i 

bestemmelserne, f.eks.. til 

sikkerhedskontrol ved grænserne og 

effektive tilbagesendelsesforanstaltninger; 

opfordrer Kommissionen til at engagere 

sig konstruktivt for at opnå synergier 

mellem EU-budgettet, EUF og det 

bilaterale samarbejde med henblik på at 

tage fat på spørgsmål vedrørende 

forebyggelse af migrationskriser; 

  

Or. en 

 

 


