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13.4.2018 A8-0137/65 

Ændringsforslag  65 

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 152a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 152a. bemærker, at GD REGIO 

fremhæver sit bidrag til EU's 2020-mål:  

a) skabe arbejdspladser, vækst og 

investeringer 

b) udvikle det digitale indre marked 

c) fremme energieffektivitet og det digitale 

indre marked 

d) styrke effektiviteten af det indre marked 

og 

e) bidrage til en effektiv integration af 

migranter; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/66 

Ændringsforslag  66 

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 204 – litra g a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 ga) en vurdering af, hvorvidt en 

bibeholdelse af forhåndsbetingelserne for 

perioden efter 2020 i høj grad ville 

forbedre effektiviteten og virkningsgraden 

af samhørighedspolitikken; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/67 

Ændringsforslag  67 

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 205 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

205. insisterer på, at GD REGIO og GD 

EMPL offentliggør deres forslag til de 

landespecifikke henstillinger i deres 

respektive årlige aktivitetsrapporter, 

således som Parlamentet gentagne gange 

har krævet; 

205. noterer sig det detaljerede svar fra 

kommissær Oettinger til ordføreren og 

hans konklusion om, at de årlige 

aktivitetsrapporter ikke er udformet til at 

fremme landespecifikke henstillinger; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/68 

Ændringsforslag  68 

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 230 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

230. understreger, at svaghederne 

navnlig blev konstateret i Ungarns 

forvaltnings- og kontrolsystem (vedrørende 

forsinket forvaltningserklæring fra 

betalingsorganet og mangler i forbindelse 

med forgrønnelsesbetalinger), Bulgarien 

(vedrørende forgrønnelse og landbrugeres 

økologiske status), Polen (vedrørende 

forgrønnelsesbetalinger) og Italien 

(vedrørende mangler med hensyn til en 

korrekt fastlæggelse af støtteberettigede 

arealer og aktive landbrugere);  

udgår 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/69 

Ændringsforslag  69 

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 253 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) landbrugere bør drage fordel af 

betalinger under den fælles 

landbrugspolitik, hvis de overholder et sæt 

grundlæggende miljønormer, herunder 

GLM-normer og de forgrønnelseskrav, 

som er mere vidtgående end 

miljølovgivningens krav; glæder sig i 

denne forbindelse over logikken i 

Kommissionens tilgang med et 

"resultatorienteret budget"; mener, at et 

fremtidigt gennemførelsessystem bør være 

mere resultatorienteret 

a) landbrugere bør drage fordel af 

forgrønnelsesbetalinger under den fælles 

landbrugspolitik, hvis de overholder et sæt 

grundlæggende miljønormer, herunder 

GLM-normer og de forgrønnelseskrav, 

som er mere vidtgående end 

miljølovgivningens krav; glæder sig i 

denne forbindelse over logikken i 

Kommissionens tilgang med et 

"resultatorienteret budget"; mener, at et 

fremtidigt gennemførelsessystem bør være 

mere resultatorienteret; 

Or. es 



 

AM\1150988DA.docx  PE618.415v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

13.4.2018 A8-0137/70 

Ændringsforslag  70 

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 288 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) på trods af betydelig støtte fra 

Unionen var modtagelsesfaciliteterne i 

Grækenland og Italien ved udgangen af 

2016 stadig ikke tilfredsstillende 

a) på trods af betydelig støtte fra 

Unionen var modtagelsesfaciliteterne i 

Grækenland og Italien ved udgangen af 

2016 stadig ikke tilfredsstillende; der var 

heller ikke afsat de nødvendige ressourcer 

til nogen andre medlemsstater, som 

grænser op til tredjelande, og som kan 

blive et ankomstpunkt i fremtidige 

migrationskriser; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/71 

Ændringsforslag  71 

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 294 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 294a. opfordrer i denne forbindelse til, at 

kommissærerne oplyser om alle deres 

interesser (som aktionærer, 

bestyrelsesmedlemmer, rådgivere og 

konsulenter, medlemmer af associerede 

fonde ...) i relation til alle de selskaber, 

som de har været involveret i, herunder 

tætte familieforbindelser, samt de 

ændringer, der fandt sted på det 

tidspunkt, hvor deres kandidatur blev 

bekendtgjort; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/72 

Ændringsforslag  72 

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 310 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

310. har for nylig erfaret, at den første 

byggefase af JMO II først forventes at 

være afsluttet i 2020 og den anden fase i 

2024; bemærker, at Kommissionen har 

fremført følgende forklaringer på 

forsinkelserne: 

310. har for nylig erfaret, at den første 

byggefase af JMO II formentlig vil blive 

overdraget i begyndelsen af 2020 og den 

anden fase i begyndelsen af 2024; noterer 

sig Kommissionens forklaringer om 

årsagerne til forsinkelserne og anmoder 

den om at fremlægge dokumenter til støtte 

for disse forklaringer samt en detaljeret 

oversigt over de omkostninger, der opstår 

som følge af forsinkelsen i overdragelsen 

af bygningen: 

Or. es 

 

 


