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11.4.2018 A8-0137/10 

Ændringsforslag  10 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Betragtning D a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Da. der henviser til, at korrektionen af 

fejlforekomsten i den forbindelse kun bør 

gælde for de reviderede dele og IKKE for 

hele budgettet, da selve korrektionerne 

KUN fandt sted på de reviderede dele; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/11 

Ændringsforslag  11 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. glæder sig over, at Revisionsretten 

har afgivet en blank erklæring om 

rigtigheden af regnskabet for 2016, således 

som den har gjort siden 2007, og at 

Revisionsretten konkluderede, at 

indtægterne var uden væsentlig 

fejlforekomst i 2016; noterer sig med 

tilfredshed, at de forpligtelser, der ligger 

til grund for regnskabet for det 

regnskabsår, der blev afsluttet den 

31. december 2016, i alt væsentligt er 

lovlige og formelt rigtige; 

17. beklager, at Revisionsretten har 

afgivet en blank erklæring om rigtigheden 

af regnskabet for 2016, således som den 

har gjort siden 2007, hvilket skaber 

forvirring blandt almindelige borgere om, 

hvorvidt det store EU-budget holder sig 

inden for retningslinjerne for acceptable 

fejlforekomster, hvilket det igen ikke gør; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/12 

Ændringsforslag  12 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. noterer sig med tilfredshed, at 

Revisionsretten for første gang i 23 år har 

afgivet en erklæring med forbehold (i 

stedet for en afkræftende erklæring) om 

lovligheden og den formelle rigtighed af de 

betalinger, der ligger til grund for 

regnskabet, hvilket betyder, at 

Revisionsretten er af den opfattelse, at der 

er sket en vigtig forbedring i forvaltningen 

af Unionens finanser, og at væsentlige fejl 

primært var begrænset til 

godtgørelsesbaserede udgifter, som udgør 

omkring halvdelen af de reviderede 

betalinger; 

22. beklager, at Revisionsretten for 

første gang i 23 år har afgivet en erklæring 

med forbehold (i stedet for en afkræftende 

erklæring) om lovligheden og den formelle 

rigtighed af de betalinger, der ligger til 

grund for regnskabet, hvilket betyder, at 

Revisionsretten er af den opfattelse, at der 

er sket en vigtig forbedring i forvaltningen 

af Unionens finanser, og at væsentlige fejl 

primært var begrænset til 

godtgørelsesbaserede udgifter, som udgør 

omkring halvdelen af de reviderede 

betalinger; denne konklusion blev draget 

under den fejlagtige antagelse, at den 

korrektion af fejlforekomsten, som KUN 

fandt sted på de reviderede dele, blev 

gentaget i hele budgettet, hvilket tydeligvis 

ikke var tilfældet (jf. punkt 24); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/13 

Ændringsforslag  13 

Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 94 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

94. bemærker, at Irlands indberettede 

BNI steg betydeligt i 2015 som følge af, at 

multinationale virksomheder flyttede FoU-

aktiver til landet; 

94. bemærker, at Irlands indberettede 

BNI steg betydeligt i 2015 som følge af, at 

multinationale virksomheder flyttede FoU-

aktiver til landet, som førte til en forøgelse 

af Irlands bidrag, hvilket skal undersøges 

med henblik på at give Irland en rabat for 

år 2016; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/14 

Ændringsforslag  14 

Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 99 – litra c 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

c) undersøge alle potentielle 

konsekvenser af multinationale aktiviteter 

for beregningen af BNI i samarbejde med 

medlemsstaterne og vejlede dem i, hvordan 

sådanne aktiviteter skal behandles ved 

udarbejdelsen af nationalregnskaber 

c) undersøge alle potentielle 

konsekvenser af multinationale aktiviteter 

på beregningen af BNI i samarbejde med 

medlemsstaterne og vejlede dem i, hvordan 

sådanne aktiviteter skal behandles ved 

udarbejdelsen af nationalregnskaber give 

rabatter, hvis det er relevant, til de lande, 

der påvirkes negativt af disse 

multinationale selskabers aktiviteter; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/15 

Ændringsforslag  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 175 – indledning 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

175. glæder sig i denne forbindelse over: 175. noterer sig i denne forbindelse: 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/16 

Ændringsforslag  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 176 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

176. beklager på den anden side, at udgår 

(a) metroprojekterne i Athen 

(udvidelse af linje 3 til Piraeus) og 

Thessaloniki (basislinjen) har været ramt 

af alvorlige forsinkelser, der gjorde det 

nødvendigt at udfase 

programmeringsperioden 2014-2020 

 

(b) en række centrale projekter inden 

for jernbanesektoren, den digitale sektor 

og energisektoren blev aflyst eller er 

forsinket og følgelig er blevet indfaset 

eller overført i deres helhed til 

programmeringsperioden 2014-2020 

 

(c) en stor del af infrastrukturen for 

spildevand og håndtering af fast affald 

endnu ikke er blevet gennemført; 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/17 

Ændringsforslag  17 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 216 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

216. bemærker, at ca. 72 % af støtten 

udbetales til bedrifter på mellem 5 og 250 

hektarer, som generelt er familieejede; 

udgår 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/18 

Ændringsforslag  18 

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

Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 219 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

219. er af den opfattelse, at større 

landbrugsindkomster ikke nødvendigvis 

har behov for den samme grad af støtte til 

stabilisering af landbrugsindtægterne som 

mindre bedrifter i en tid med svingende 

indtjening, da de kan drage fordel af 

stordriftsfordele, der sandsynligvis kan 

gøre dem mere modstandsdygtige; 

219. er af den opfattelse, at større 

landbrugsindkomster ikke nødvendigvis 

har behov for den samme grad af støtte til 

stabilisering af landbrugsindtægterne som 

mindre bedrifter i en tid med svingende 

indtjening, da de kan drage fordel af 

stordriftsfordele, der sandsynligvis kan 

gøre dem mere modstandsdygtige, og 

henstiller derfor, at Kommissionen bør 

gøre brug af en glidende skala til at 

korrigere denne ubalance, således at 

subsidierne mindskes, i takt med at 

bedriftstørrelsen øges; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/19 

Ændringsforslag  19 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 292 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 292a. minder om løftet fra 

Kommissionens formand, Jean-Claude 

Juncker, til Den Europæiske 

Ombudsmand om, at Kommissionens 

tidligere formand, José Manuel Barroso, 

kun ville blive taget imod som 

interesserepræsentant; minder om 

udtalelsen fra det etiske ad hoc-udvalg om 

Barrosos nye stilling som rådgiver for 

Goldman Sachs og om, at dette kun ville 

være foreneligt med en forpligtelse fra 

Barrosos side om ikke at drive 

lobbyvirksomhed på vegne af Goldman 

Sachs; 

Or. en 

 

 


