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20.4.2016 A8-0140/34 

Ändringsförslag  34 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 334 – strecksats 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

- är 915 projekt, med ett värde av 15 

miljarder EUR (50 %), antingen försenade 

eller kommer inte att uppnå de 

ursprungliga målen, 

- är 915 projekt, med ett värde av 15 

miljarder EUR (50 %), antingen på något 

sätt försenade när det gäller 

genomförandet eller har svårigheter att 

uppnå ett eller flera av de ursprungliga 

målen, 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/35 

Ändringsförslag  35 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 334 – strecksats 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

- får nästan en femtedel av projekten med 

de största problemen budgetstöd. 

- får nästan en femtedel av projekten med 

problem budgetstöd. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/36 

Ändringsförslag  36 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 334a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 334a. Europaparlamentet välkomnar att 

kommissionen har tagit i bruk ett system 

för övervakning av pågående projekt, och 

att  EAMR-rapporterna ger en kort 

överblick över situationen vid slutet av 

året för projekt som antingen brottas med 

svårigheter i samband med 

genomförandet eller riskerar att inte 

uppnå ett eller flera av sina ursprungligen 

fastställda mål.  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/37 

Ändringsförslag  37 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 334b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 334b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att fortsätta att övervaka 

dessa projekt och vidta lämpliga åtgärder 

så att dessa projekt kan nå upp till sina 

mål inom den fastställda tidsramen. 

Kommissionen uppmanas att lämna en 

uppdaterad rapport över situationen för 

dessa projekt, och att ta med stödprogram 

inom grannskapspolitiken i denna 

rapport. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/38 

Ändringsförslag  38 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 335a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 335a. Europaparlamentet konstaterar på 

basis av uppgifter från EAMR 2014 att 

77 % av de projekt som hade försetts med 

röd flagga för den centrala 

resultatindikatorn 5 (KPI-5) 

kontrollerades, medan 23 % inte 

kontrollerades, 74 % av de projekt som 

hade försetts med gul flagga för KPI-5 

kontrollerades, medan 26 % inte 

kontrollerades, och 71 % av de projekt 

som hade försetts med grön flagga för 

KPI-5 kontrollerades, medan 29 % inte 

kontrollerades. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/39 

Ändringsförslag  39 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 336a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 336a. Europaparlamentet konstaterar att 

handlingsplaner från 22 delegationer, 

vilka hade uppnått riktmärken för mindre 

än 60 % av sina centrala 

resultatindikatorer under 2014, 

vidarebefordrades officiellt till 

Europaparlamentet den 5 november 2015. 

Parlamentet konstaterar dessutom att 

slutsatser som GD DEVCO dragit från 

EAMR lades fram i GD DEVCO:s årliga 

verksamhetsrapport för 2014. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/40 

Ändringsförslag  40 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 339a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 339a. Europaparlamentet gläder sig över 

att EAMR-rapporterna för 2014 officiellt 

vidarebefordrades till Europarlamentet, 

rådet och Europeiska revisionsrätten den 

7 augusti 2015. Parlamentet anser att de 

enskilda EAMR-rapporterna, med hänsyn 

till deras karaktär, syfte och innehåll, 

endast bör hanteras internt och inte 

offentliggöras för allmänheten, och att de 

därför inte bör läggas ut på 

kommissionens webbplats. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/41 

Ändringsförslag  41 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 340a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 340a. Europaparlamentet gläder sig över 

att det övergripande resultatet på 

generaldirektoratsnivå har varit stabilt, 

och att målen uppnåtts för totalt 15 av 24 

centrala resultatindikatorer 2014, jämfört 

med 14 av 26 centrala resultatindikatorer 

2013. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/42 

Ändringsförslag  42 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 344 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

344. Europaparlamentet anser att cheferna 

för EU:s delegationer när de rekryteras och 

innan de inleder sitt arbete tydligt bör 

påminnas om sina plikter när det gäller 

verksamhetsledningen, ansvaret för 

förvaltningsförklaringen i samband med 

deras delegering av verksamhetsportföljer 

(nyckelhanteringsprocesser, 

kontrollsystem, tillräcklig kunskap om och 

bedömning av KPI), att rapportera utförligt 

och med kvalitet i samband med 

upprättandet av den årliga 

verksamhetsrapporten samt uppmanas att 

inte bara koncentrera sig på den politiska 

aspekten av sina uppgifter. 

344. Europaparlamentet anser att cheferna 

för EU:s delegationer när de rekryteras och 

innan de inleder sitt arbete tydligt bör 

påminnas om sina plikter när det gäller 

verksamhetsledningen, ansvaret för 

förvaltningsförklaringen i samband med 

deras delegering av verksamhetsportföljer 

(nyckelhanteringsprocesser, 

kontrollsystem, tillräcklig kunskap om och 

bedömning av KPI), att rapportera utförligt 

och med kvalitet i samband med 

upprättandet av den årliga 

verksamhetsrapporten. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/43 

Ändringsförslag  43 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 345a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 345a. Europaparlamentet 

uppmärksammar att de konkreta 

följderna av de konstaterade 

svårigheterna endast kan bedömas efter 

varje projekts slutförande. Parlamentet 

anser att de ekonomiska konsekvenserna 

av de svårigheter och dröjsmål som 

konstaterats under projektens 

genomförande bör mätas försiktigt och 

kan endast återspegla en mycket 

begränsad del av projektutgifterna. 

Parlamentet konstaterar på basis av 

uppgifter från EAMR 2014 att 77 % av de 

projekt som hade försetts med röd flagga 

för den centrala resultatindikatorn 5 

(KPI-5) kontrollerades, medan 23 % inte 

kontrollerades, 74 % av de projekt som 

hade försetts med gul flagga för KPI-5 

kontrollerades, medan 26 % inte 

kontrollerades, och 71 % av de projekt 

som hade försetts med grön flagga för 

KPI-5 kontrollerades, medan 29 % inte 

kontrollerades. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/44 

Ändringsförslag  44 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 350a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 350a. Europaparlamentet välkomnar att 

revisionsrätten, när det gäller den 

särskilda felprocenten i samband med 

utgifter som kommissionen förvaltar 

direkt, konstaterat att de två typer av 

transaktioner som berörs (transaktioner 

från flera givare och budgetstöd) praktiskt 

taget är felfria. 

Or. en 

 

 


