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11.4.2018 A8-0130/7 

Ändringsförslag  7 

Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för 

kommissionen för budgetåret 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av förklaringen om 

räkenskapernas tillförlitlighet och de 

underliggande transaktionernas laglighet 

och korrekthet4, som avgetts av 

revisionsrätten för budgetåret 2016 i 

enlighet med artikel 287 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av förklaringen om 

räkenskapernas tillförlitlighet och de 

underliggande transaktionernas laglighet 

och korrekthet4, som avgetts av 

revisionsrätten för budgetåret 2016 i 

enlighet med artikel 287 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, och 

den fortsatta förvirringen som orsakas av 

praxisen att utfärda två 

revisionsförklaringar för samma 

räkenskaper. 

__________________ __________________ 

4 EUT C 322, 28.9.2017, s. 10. 4 EUT C 322, 28.9.2017, s. 10. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/8 

Ändringsförslag  8 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Discharge 2016: Court of Auditors' special reports in the context of the 2016 Commission 

discharge 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet understryker 

revisionsrättens iakttagelser om 

avsaknaden av en riktig organisatorisk 

uppdelning mellan ECB:s penningpolitik 

och tillsynsfunktion samt bristen på klara 

och tydliga styrbestämmelser för att 

förebygga intressekonflikter, vilket 

förstärker oron över den inbyggda 

konflikten mellan ECB:s roll för att bevara 

eurons stabilitet och dess roll som 

tillsynsorgan för stora europeiska 

kreditinstitut. 

25. Europaparlamentet noterar med 

oro revisionsrättens iakttagelser om 

avsaknaden av en riktig organisatorisk 

uppdelning mellan ECB:s penningpolitik 

och tillsynsfunktion samt bristen på klara 

och tydliga styrbestämmelser för att 

förebygga intressekonflikter, vilket 

förstärker oron över den inbyggda 

konflikten mellan ECB:s roll för att bevara 

eurons stabilitet och dess roll som 

tillsynsorgan för stora europeiska 

kreditinstitut. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/9 

Ändringsförslag  9 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för 

kommissionen för budgetåret 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 28 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet finner det mot 

bakgrund av redovisningsskyldigheten 

oacceptabelt att den granskade enheten, 

dvs. ECB, på egen hand vill bestämma 

vilka handlingar som den externa revisorn 

kan få tillgång till. ECB uppmanas därför 

att helt och fullt samarbeta med 

revisionsrätten som extern revisor och att 

ge revisionsrätten obegränsad tillgång till 

information, så att ovanstående 

bestämmelser efterlevs. 

28. Europaparlamentet finner det mot 

bakgrund av redovisningsskyldigheten 

fullkomligt oacceptabelt att den granskade 

enheten, dvs. ECB, på egen hand vill 

bestämma vilka handlingar som den 

externa revisorn kan få tillgång till. ECB 

uppmanas därför att helt och fullt 

samarbeta med revisionsrätten som extern 

revisor och att ge revisionsrätten 

obegränsad tillgång till information, så att 

ovanstående bestämmelser efterlevs. 

__________________ __________________ 

11 För begränsningarna av tillgången till 

information, se bilaga II i den särskilda 

rapporten. 

11 För begränsningarna av tillgången till 

information, se bilaga II i den särskilda 

rapporten. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/10 

Ändringsförslag  10 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för 

kommissionen för budgetåret 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 68 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

68. Europaparlamentet välkomnar 

unionens ambitiösa åtaganden att minska 

sina utsläpp med minst 20 % jämfört med 

1990 års nivåer senast år 2020 och med 40 

% senast år 2030 och att använda minst 20 

% av sin budget till klimatrelaterade 

åtgärder under budgetperioden 2014–2020. 

Parlamentet välkomnar de generella 

förbättringar som har gjorts, men beklagar 

att det enligt revisionsrätten finns en 

allvarlig risk för att 20 %-målet inte 

kommer att uppnås. 

68. Europaparlamentet välkomnar 

unionens ambitiösa åtaganden att minska 

sina utsläpp med minst 20 % jämfört med 

1990 års nivåer senast år 2020 och med 40 

% senast år 2030 och att använda minst 20 

% av sin budget till klimatrelaterade 

åtgärder under budgetperioden 2014–2020. 

Parlamentet välkomnar de generella 

förbättringar som har gjorts, men beklagar 

att det enligt revisionsrätten finns en 

allvarlig risk för att 20 %-målet inte 

kommer att uppnås. Parlamentet beklagar 

också att strävendena efter viktiga 

handelsavtal som till exempel Mercosur, 

Ceta, TTIP osv., som alla lägger en så stor 

tonvikt på export och import av livsmedel, 

kommer att innebära att effekten av alla 

ytterligare sjö-, luft- och landtransporter 

sannolikt kommer att öka de globala 

utsläppen. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/11 

Ändringsförslag  11 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för 

kommissionen för budgetåret 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 69 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

69. Europaparlamentet anser att det är 

väldigt viktigt att kommission även i 

fortsättningen visar tillräckligt starkt 

ledarskap och engagemang i fråga om 

klimatförändringar genom att faktiskt 

genomföra Parisavtalet såväl som att 

konsolidera sin internationella trovärdighet 

och sina verktyg för att skapa 

förutsättningarna för EU:s klimatpolitik 

och gröna diplomati under de kommande 

åren. 

69. Europaparlamentet anser att det är 

väldigt viktigt att kommission även i 

fortsättningen visar tillräckligt starkt 

ledarskap och engagemang i fråga om 

klimatförändringar genom att faktiskt 

genomföra Parisavtalet såväl som att 

konsolidera sin internationella trovärdighet 

och sina verktyg för att skapa 

förutsättningarna för EU:s klimatpolitik 

och gröna diplomati under de kommande 

åren, och uppmanar i detta sammanhang 

kommissionen att utvärdera de eventuella 

negativa effekterna av de många 

pågående förhandlingarna om 

handelsavtal för Parisavtalets mål. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/12 

Ändringsförslag  12 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för 

kommissionen för budgetåret 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 247a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 247a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att mot bakgrund av brexit 

kvantifiera – även genom uppskattningar 

– den eventuella förlusten för unionen 

när det gäller Förenade kungarikets 

fiskeområden, och att också kvantifiera – 

återigen genom uppskattningar – den 

eventuella förlusten när det gäller de 

olika arterna och att slutligen bedöma den 

troliga inverkan för unionens återstående 

fiskeområden, för varje enskild 

medlemsstat. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/13 

Ändringsförslag  13 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för 

kommissionen för budgetåret 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 282 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

282. Eftersom tillgången till 

dricksvatten av god kvalitet är ett av de 

mest grundläggande behoven hos 

invånarna betonar Europaparlamentet att 

kommissionen bör göra sitt yttersta för att 

bättre övervaka situationen, särskilt när det 

gäller små vattenförsörjningsområden som 

befinner sig närmast slutanvändarna. 

Parlamentet påminner om att dålig kvalitet 

på dricksvattnet kan medföra hälsorisker 

för EU-medborgarna. 

282. Eftersom en snabb tillgång till 

offentligt tillhandahållet dricksvatten av 

god kvalitet är ett av de mest 

grundläggande behoven hos invånarna 

betonar Europaparlamentet att 

kommissionen bör göra sitt yttersta för att 

bättre övervaka situationen, särskilt när det 

gäller små vattenförsörjningsområden som 

befinner sig närmast slutanvändarna. 

Parlamentet påminner om att dålig kvalitet 

på dricksvattnet kan medföra hälsorisker 

för EU-medborgarna. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/14 

Ändringsförslag  14 

Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för 

kommissionen för budgetåret 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 286 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

286. Europaparlamentet betonar den 

avgörande omständigheten att prispolitiken 

för vatten måste främja effektivitet och 

täcka kostnaderna för vattenanvändningen. 

Parlamentet noterar att det är 

medlemsstaternas ansvar att tillhandahålla 

dricksvatten av hög kvalitet och till 

överkomliga priser för alla sina 

medborgare, eftersom vatten är en 

kollektiv nyttighet och en mänsklig 

rättighet. 

286. Europaparlamentet betonar den 

avgörande omständigheten att prispolitiken 

för vatten måste främja effektivitet och 

täcka kostnaderna för vattenanvändningen, 

bland annat genom allmän beskattning. 

Parlamentet noterar att det är 

medlemsstaternas ansvar att tillhandahålla 

dricksvatten av hög kvalitet och till 

överkomliga priser för alla sina 

medborgare, eftersom vatten är en 

kollektiv nyttighet och en mänsklig 

rättighet. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/15 

Ändringsförslag  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för 

kommissionen för budgetåret 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 326 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

326. Europaparlamentet beklagar att 

revisionsrätten endast hade ett begränsat 

mandat för granskningen av unionens 

finansiella stöd till Grekland som 

förvaltades av den trojka som utgörs av 

kommissionen, Europeiska centralbanken 

och Internationella valutafonden (IMF) och 

inte fick tillräcklig information från ECB. 

ECB uppmanas i en anda av ömsesidigt 

samarbete att tillhandahålla information 

som gör det möjligt för revisionsrätten att 

få en bredare bild av användningen av 

unionens medel. 

326. Europaparlamentet beklagar att 

revisionsrätten endast hade ett begränsat 

mandat för granskningen av unionens 

finansiella lån till Grekland som 

förvaltades av den trojka som utgörs av 

kommissionen, Europeiska centralbanken 

och Internationella valutafonden (IMF) och 

inte fick tillräcklig information från ECB. 

ECB uppmanas i en anda av ömsesidigt 

samarbete att tillhandahålla information 

som gör det möjligt för revisionsrätten att 

få en bredare bild av användningen av 

unionens medel. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/16 

Ändringsförslag  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för 

kommissionen för budgetåret 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 327 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

327. Europaparlamentet erkänner den 

komplicerade ekonomiska situationen i 

hela Europa och särskilt den svåra 

politiska situationen i Grekland under 

genomförandet av unionens finansiella 

stöd, eftersom detta hade en direkt 

inverkan på effektiviteten i genomförandet 

av stödet. 

327. Europaparlamentet erkänner den 

komplicerade ekonomiska situationen i 

hela Europa under denna period, som 

förvärrades i Grekland genom de beslut 

som ECB fattade om att utesluta Grekland 

från sitt program för köp av obligationer, 

vilket hade en direkt negativ inverkan på 

effektiviteten i genomförandet av lånen till 

Grekland. 

Or. en 

 

 


