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13.4.2018 A8-0137/51 

Ändringsförslag  51 

Inés Ayala Sender 

för S&D-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 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet insisterar på att 

unionens budget, inom ramen för initiativet 

om en resultatinriktad EU-budget, 

presenteras i enlighet med de politiska 

målen för den fleråriga budgetramen. 

Parlamentet påminner, också i ljuset av den 

fleråriga budgetramen efter 2020, om att 

unionens budget bör vara en budget med 

ett verkligt europeiskt mervärde, med 

gemensamma EU-mål som främjar en 

hållbar ekonomisk och social utveckling i 

hela unionen, vilket inte kan uppnås av de 

enskilda medlemsstaterna på egen hand 

och därför inte enbart bör ses som ett 

nettoflöde eller en fördel för enskilda 

medlemsstater. 

4. Europaparlamentet insisterar på att 

unionens budget, inom ramen för initiativet 

om en resultatinriktad EU-budget, 

presenteras i enlighet med de politiska 

målen i fördragen, Horisont 2020 och den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter 

som tillkännagavs den 17 november 2017. 

Parlamentet påminner, också i ljuset av den 

fleråriga budgetramen efter 2020, om att 

unionens budget bör vara en budget med 

ett verkligt europeiskt mervärde, med 

gemensamma EU-mål som främjar en 

hållbar ekonomisk och social utveckling i 

hela unionen, vilket inte kan uppnås av de 

enskilda medlemsstaterna på egen hand 

och därför inte enbart bör ses som ett 

nettoflöde eller en fördel för enskilda 

medlemsstater. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/52 

Ändringsförslag  52 

Inés Ayala Sender 

för S&D-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 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att påskynda genomförandet 

av de sammanhållningspolitiska 

programmen och dithörande betalningar 

för att begränsa genomförandeperioden, till 

en början till år n + 2. 

9. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att påskynda genomförandet 

av de sammanhållningspolitiska 

programmen och dithörande betalningar 

för att begränsa genomförandeperioden, till 

en början till år n + 2, så länge denna inte 

försämrar absorberingsgraden och 

genomförandet av unionens politik. 

Parlamentet uppmanar i detta 

sammanhang kommissionen och 

medlemsstaterna att skynda på 

antagandet av den fleråriga budgetramen 

efter 2020, och åtar sig att samarbeta för 

att nå detta mål. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/53 

Ändringsförslag  53 

 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förbättra transparensen i 

finansieringen av migrationspolitiken 

såsom revisionsrätten rekommenderade i 

sin årsrapport för 2016, och att aktivt 

övervaka upphandlingsförfaranden som 

inleds i nödsituationer. 

12. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förbättra transparensen i 

finansieringen av migrationspolitiken 

såsom revisionsrätten rekommenderade i 

sin årsrapport för 2016, och att aktivt 

övervaka upphandlingsförfaranden som 

inleds i nödsituationer, så att de behov och 

krav som migranter och flyktingar har, 

liksom icke-statliga organisationer och 

offentliga myndigheter som är sysselsatta 

med deras mottagande i unionen, 

tillgodoses och får finansiering. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/54 

Ändringsförslag  54 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet konstaterar att 

förvaltningsmetoden har en begränsad 

inverkan på felnivån, eftersom 

revisionsrätten finner samma uppskattade 

felnivåer för kostnader med delad 

förvaltning med medlemsstaterna och för 

alla andra former av rörelsekostnader som 

direkt förvaltas av kommissionen, 

nämligen 3,3 %. 

25. Europaparlamentet konstaterar, 

trots den inrotade uppfattningen att den 

delade förvaltningen givit upphov till fler 

fel än den direkta förvaltningen, att 

förvaltningsmetoden har en begränsad 

inverkan på felnivån, eftersom 

revisionsrätten finner samma uppskattade 

felnivåer för kostnader med delad 

förvaltning med medlemsstaterna och för 

alla andra former av rörelsekostnader som 

direkt förvaltas av kommissionen, 

nämligen 3,3 %. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/55 

Ändringsförslag  55 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

 

Förslag till resolution 

Punkt 34 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet betonar att 

kommissionen i sin årliga förvaltnings- och 

resultatrapport för 2016 anser att felnivån i 

utgifterna är väsentlig, eftersom 

kommissionens övergripande 

genomsnittliga felfrekvens beräknas till 

mellan 2,1 % och 2,6 % (2015: mellan 2,3 

% och 3,1 %) av de totala relevanta 

utgifterna, och det kopplade beräknade 

totala riskbeloppet vid betalning är mellan 

2,9 och 3,6 miljarder EUR (2015: mellan 

3,3 och 4,5 miljarder EUR). 

34. Europaparlamentet betonar att 

kommissionen i sin årliga förvaltnings- och 

resultatrapport för 2016 anser att felnivån i 

utgifterna har minskat, eftersom 

kommissionens övergripande 

genomsnittliga felfrekvens beräknas till 

mellan 2,1 % och 2,6 % (2015: mellan 2,3 

% och 3,1 %) av de totala relevanta 

utgifterna, och det kopplade beräknade 

totala riskbeloppet vid betalning är mellan 

2,9 och 3,6 miljarder EUR (2015: mellan 

3,3 och 4,5 miljarder EUR). 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/56 

Ändringsförslag  56 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

 

Förslag till resolution 

Punkt 41 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

41. Europaparlamentet påpekar att 

eftersom fel kan korrigeras mer än 10 år 

efter det att de har uppstått, är det konstigt 

att basera den uppskattade effekten av 

framtida korrigeringar på bokförda 

korrigeringar de senaste sex åren. 

41. Europaparlamentet påpekar, med 

tanke på särdragen i den fleråriga 

programplaneringen, att eftersom fel kan 

korrigeras mer än 10 år efter det att de har 

uppstått, är det ofullständigt och 

konstgjort att basera den uppskattade 

effekten av framtida korrigeringar på 

bokförda korrigeringar de senaste sex åren. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/57 

Ändringsförslag  57 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

 

Förslag till resolution 

Punkt 70a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 70a.  Europaparlamentet uppmanar att 

samråda med representanter från den 

akademiska världen för att fastställa 

lämpliga resultatindikatorer som behövs 

för utföra mätningar av initiativet ”en 

resultatinriktad EU-budget” (BFOR på 

engelska) och kunna prioritera 

investeringar i kollektiva nyttigheter för 

att tillmötesgå medborgarnas krav.  

Or. es 

 

 


