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11.4.2018 A8-0137/10 

Ändringsförslag  10 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Skäl Da (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Da. Korrigeringen av felprocentsatsen 

bör tillämpas endast på de granskade 

delarna och INTE på hela budgeten, 

eftersom korrigeringarna ENDAST 

skedde för granskade delar. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/11 

Ändringsförslag  11 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet gläder sig över 

att revisionsrätten har avgett ett uttalande 

utan reservation om räkenskapernas 

tillförlitlighet för 2016, vilket den har gjort 

sedan 2007, och att revisionsrätten drog 

slutsatsen att inkomsterna inte innehöll 

några väsentliga fel 2016. Parlamentet 

konstaterar med tillfredsställelse att de 

åtaganden som ligger till grund för 

räkenskaperna för det budgetår som 

slutade den 31 december 2016 i allt 

väsentligt är lagliga och korrekta. 

17. Europaparlamentet beklagar att 

revisionsrätten har avgett ett uttalande utan 

reservation om räkenskapernas 

tillförlitlighet för 2016, vilket den har gjort 

sedan 2007, vilket skapar förvirring bland 

vanliga människor om huruvida den 

avsevärda EU-budgeten håller sig inom 

riktlinjerna för acceptabla felprocent, 

vilket den åter igen faktiskt inte gör. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/12 

Ändringsförslag  12 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet konstaterar 

med tillfredsställelse att revisionsrätten för 

första gången på 23 år har gjort ett 

uttalande med reservation (och inte ett 

uttalande med avvikande mening) om 

lagligheten och korrektheten i de 

betalningar som ligger till grund för 

räkenskaperna, vilket innebär att 

förvaltningen av unionens finanser enligt 

revisionsrätten avsevärt har förbättrats och 

att de väsentliga felen i huvudsak var 

begränsade till de ersättningsbaserade 

kostnaderna som motsvarar ungefär hälften 

av de granskade betalningarna. 

22. Europaparlamentet beklagar att 

revisionsrätten för första gången på 23 år 

har gjort ett uttalande med reservation (och 

inte ett uttalande med avvikande mening) 

om lagligheten och korrektheten i de 

betalningar som ligger till grund för 

räkenskaperna, vilket innebär att 

förvaltningen av unionens finanser enligt 

revisionsrätten avsevärt har förbättrats och 

att de väsentliga felen i huvudsak var 

begränsade till de ersättningsbaserade 

kostnaderna som motsvarar ungefär hälften 

av de granskade betalningarna. Denna 

slutsats drogs under det felaktiga 

antagandet att den korrigering av 

felprocenten som ENDAST skedde på de 

granskade delarna har återgetts i hela 

budgeten, vilket uppenbarligen inte var 

fallet (se punkt 24). 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/13 

Ändringsförslag  13 

Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 94 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

94. Europaparlamentet konstaterar att 

Irlands rapporterade BNI ökade mycket 

kraftigt 2015 på grund av att 

multinationella företag flyttade FoU-

tillgångar till Irland. 

94. Europaparlamentet konstaterar att 

Irlands rapporterade BNI ökade mycket 

kraftigt 2015 på grund av att 

multinationella företag flyttade FoU-

tillgångar till Irland, med följden att 

Irlands bidrar ökar, vilket måste 

undersökas i syfte att erbjuda en rabatt till 

Irland för år 2016. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/14 

Ändringsförslag  14 

Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 99 – led c 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

c) i samarbete med medlemsstaterna 

analysera multinationella verksamheters 

alla potentiella effekter på beräkningen av 

BNI och ge medlemsstaterna vägledning 

om hur de ska hantera dessa verksamheter 

när de sammanställer 

nationalräkenskaperna, 

c) i samarbete med medlemsstaterna 

analysera multinationella verksamheters 

alla potentiella effekter på beräkningen av 

BNI och ge medlemsstaterna vägledning 

om hur de ska hantera dessa verksamheter 

när de sammanställer 

nationalräkenskaperna; ge rabatt, i 

förekommande fall, till de länder som 

påverkas negativt av dessa multinationella 

företags verksamhet, 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/15 

Ändringsförslag  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 175 – inledningen 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

175. Europaparlamentet välkomnar i 

detta sammanhang 

175. Europaparlamentet noterar i detta 

sammanhang 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/16 

Ändringsförslag  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 176 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

176. Europaparlamentet beklagar 

däremot att 

utgår 

a) tunnelbaneprojekten i Aten 

(utvidgningen av linje 3 till Pireus) och 

Thessaloniki (huvudlinjen) har drabbats 

av stora förseningar, vilket innebar att de 

fasades in i programperioden 2014–2020, 

 

b) en del centrala projekt inom 

järnvägen, den digitala sektorn och 

energisektorn annullerades eller sköts 

upp, och har följaktligen i sin helhet 

införts i eller överförts till 

programperioden 2014–2020, 

 

c) en stor del av infrastrukturen för 

hantering av avloppsvatten och fast avfall 

har ännu inte färdigställts. 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/17 

Ändringsförslag  17 

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

Guzmán 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 216 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

216. Europaparlamentet konstaterar att 

cirka 72 % av stödet utbetalas till 

jordbruksföretag på mellan 5 och 250 

hektar, vilka vanligtvis är familjeägda. 

utgår 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/18 

Ändringsförslag  18 

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

Marina Albiol Guzmán 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 219 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

219. Europaparlamentet anser att större 

jordbruksföretag inte nödvändigtvis 

behöver samma grad av stöd för att 

stabilisera jordbruksinkomsterna som 

mindre jordbruksföretag i en situation som 

präglas av inkomstvolatilitet, eftersom de 

kan utnyttja potentiella stordriftsfördelar 

som kan göra dem mer motståndskraftiga. 

219. Europaparlamentet anser att större 

jordbruksföretag inte nödvändigtvis 

behöver samma grad av stöd för att 

stabilisera jordbruksinkomsterna som 

mindre jordbruksföretag i en situation som 

präglas av inkomstvolatilitet, eftersom de 

kan utnyttja potentiella stordriftsfördelar 

som kan göra dem mer motståndskraftiga, 

och rekommenderar således att 

kommissionen tillämpar en glidande för 

att korrigera denna obalans så att stödet 

minskar i takt med att gårdsstorleken 

ökar. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/19 

Ändringsförslag  19 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 292a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 292a. Europaparlamentet påminner om 

löftet från kommissionens ordförande 

Jean-Claude Juncker till Europeiska 

ombudsmannen att kommissionens 

tidigare ordförande José Manuel Barroso 

endast kommer att tas emot som 

företrädare för en intresseorganisation. 

Parlamentet påminner om yttrandet från 

den tillfälliga etikkommittén om Barrosos 

nya anställning som rådgivare hos 

Goldman Sachs, och att detta endast 

skulle kunna accepteras om Barroso 

förbinder sig att inte bedriva 

lobbyverksamhet för Goldman Sachs 

räkning. 

Or. en 

 

 


