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13.4.2018 A8-0137/51 

Ændringsforslag  51 

Inés Ayala Sender 

for S&D-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 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. insisterer på, at Unionens budget 

som følge af "initiativet om et 

resultatorienteret budget" fremlægges i 

overensstemmelse med Unionens politiske 

mål for den flerårige finansielle ramme; 

minder om, også i lyset af den flerårige 

finansielle ramme efter 2020, at Unionens 

budget bør være et budget med reel 

europæisk merværdi og med fælles EU-mål 

for øje, der fremmer en bæredygtig 

økonomisk og social udvikling i hele 

Unionen, som ikke kan nås af enkelte 

medlemsstater alene og derfor ikke blot bør 

opfattes som en nettosaldo eller en fordel 

for enkelte medlemsstater; 

4. insisterer på, at Unionens budget 

som følge af "initiativet om et 

resultatorienteret budget" fremlægges i 

overensstemmelse med Unionens politiske 

mål i traktaterne, Horisont 2020 og den 

flerårige finansielle ramme samt i den 

"europæiske søjle for sociale 

rettigheder", som blev undertegnet den 

17. november 2017; minder om, også i 

lyset af den flerårige finansielle ramme 

efter 2020, at Unionens budget bør være et 

budget med reel europæisk merværdi og 

med fælles EU-mål for øje, der fremmer en 

bæredygtig økonomisk og social udvikling 

i hele Unionen, som ikke kan nås af enkelte 

medlemsstater alene og derfor ikke blot bør 

opfattes som en nettosaldo eller en fordel 

for enkelte medlemsstater; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/52 

Ændringsforslag  52 

Inés Ayala Sender 

for S&D-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 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. opfordrer Kommissionen til at 

fremskynde gennemførelsen af 

samhørighedspolitikkens programmer og 

hermed forbundne betalinger med henblik 

på at afkorte gennemførelsesperiodens 

varighed, i første omgang til år n+2; 

9. opfordrer Kommissionen til at 

fremskynde gennemførelsen af 

samhørighedspolitikkens programmer og 

hermed forbundne betalinger med henblik 

på at afkorte gennemførelsesperiodens 

varighed, i første omgang til år n+2, 

forudsat at dette ikke forværrer 

udnyttelsesgraden og gennemførelsen af 

Unionens politikker; opfordrer i denne 

forbindelse kraftigt Kommissionen og 

medlemsstaterne til at fremskynde 

vedtagelsen af den flerårige finansielle 

ramme efter 2020 så meget som muligt og 

forpligter sig til at sikre, at Europa-

Parlamentet samarbejder med henblik på 

at nå dette mål; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/53 

Ændringsforslag  53 

Inés Ayala Sender 

for S&D-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 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. opfordrer Kommissionen til at 

forbedre gennemsigtigheden med hensyn 

til finansieringen af migrationspolitikken, 

således som det anbefales af 

Revisionsretten i dens årsberetning for 

2016, og til aktivt at overvåge procedurer 

for offentlige indkøb, som indledes i 

nødsituationer; 

12. opfordrer Kommissionen til at 

forbedre gennemsigtigheden med hensyn 

til finansieringen af migrationspolitikken, 

således som det anbefales af 

Revisionsretten i dens årsberetning for 

2016, og til aktivt at overvåge procedurer 

for offentlige indkøb, som indledes i 

nødsituationer, således at de behov og 

krav, som migranter og flygtninge har, 

ligesom NGO'er og offentlige 

myndigheder, der står for deres 

modtagelse i Unionen, opfyldes, og at 

finansieringen heraf tilvejebringes. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/54 

Ændringsforslag  54 

Inés Ayala Sender 

for S&D-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 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. bemærker, at forvaltningsmetoden 

har en begrænset indvirkning på 

fejlforekomsten, eftersom Revisionsretten 

finder samme anslåede fejlforekomst under 

delt forvaltning med medlemsstaterne og 

for alle andre former for driftsudgifter, der 

forvaltes direkte af Kommissionen, nemlig 

3,3 %; 

25. bemærker – til trods for den 

indgroede opfattelse af, at delt forvaltning 

fører til flere fejl end direkte forvaltning – 
at forvaltningsmetoden har en begrænset 

indvirkning på fejlforekomsten, eftersom 

Revisionsretten finder samme anslåede 

fejlforekomst under delt forvaltning med 

medlemsstaterne og for alle andre former 

for driftsudgifter, der forvaltes direkte af 

Kommissionen, nemlig 3,3 %; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/55 

Ændringsforslag  55 

Inés Ayala Sender 

for S&D-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 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. fremhæver, at Kommissionen i sin 

årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport 

for 2016 konstaterer, at udgifterne er 

væsentlig fejlbehæftede, idet 

Kommissionens samlede gennemsnitlige 

fejlprocent anslås at ligge på mellem 2,1 % 

og 2,6 % (i 2015 mellem 2,3 % og 3,1 %) 

af de samlede relevante udgifter, og det 

dertil knyttede anslåede samlede 

risikobeløb ved betalingen udgør mellem 

2,9 og 3,6 mia. EUR (mens det i 2015 var 

på mellem 3,3 og 4,5 mia. EUR); 

34. fremhæver, at Kommissionen i sin 

årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport 

for 2016 konstaterer, at niveauet for 

væsentlige fejlbehæftede udgifter er faldet, 

idet Kommissionens samlede 

gennemsnitlige fejlprocent anslås at ligge 

på mellem 2,1 % og 2,6 % (i 2015 mellem 

2,3 % og 3,1 %) af de samlede relevante 

udgifter, og det dertil knyttede anslåede 

samlede risikobeløb ved betalingen udgør 

mellem 2,9 og 3,6 mia. EUR (mens det i 

2015 var på mellem 3,3 og 4,5 mia. EUR); 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/56 

Ændringsforslag  56 

Inés Ayala Sender 

for S&D-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 41 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

41. påpeger, at eftersom fejl kan 

korrigeres mere end ti år, efter at de er 

indtruffet, er det kunstigt at basere den 

anslåede effekt af fremtidige korrektioner 

på grundlag af de registrerede korrektioner 

i de seneste seks år; 

41. påpeger med tanke på den særlige 

flerårige programmering og eftersom fejl 

kan korrigeres mere end ti år, efter at de er 

indtruffet, at det er ufuldstændigt og 

kunstigt at basere den anslåede effekt af 

fremtidige korrektioner på grundlag af de 

registrerede korrektioner i de seneste seks 

år; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/57 

Ændringsforslag  57 

Inés Ayala Sender 

for S&D-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 70 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 70a (nyt))  opfordrer Kommissionen til 

at rådføre sig med repræsentanter fra den 

akademiske verden for at fastsætte 

passende resultatindikatorer, som er 

nødvendige for at foretage målinger af 

initiativet "et resultatorienteret budget" 

(BFOR på engelsk) og kunne prioritere 

investeringer i offentlige goder med 

henblik på at imødekomme borgernes 

bekymringer;  

  

Or. es 

 

 


